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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อ กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบ้ิล บอนด ฟนด 

KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund 

KT-MFB 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน ตราสารหนี ้

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund ) 

     ชื่อกองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : Architas Flexible Bond 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก  

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท 

ชนิดจายเงนิปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป  

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท 

ชนิดจายเงนิปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื  ไมกําหนด 

จํานวนหนวยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน ไมกําหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา ไมกําหนด 

จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา ไมกําหนด 

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังกอง 20 เมษายน 2561 

วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม 15 พฤษภาคม 2561 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Bond (กองทนุหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class R (USD) ซึ่ง

เสนอขายสําหรับลูกคารายยอย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชไีมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั้งน้ี กองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) จัดตั้งตามหลักเกณฑของ UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)บริหารและจัดการโดย Architas Multi-Manager Europe 

Limited (Manager) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ Central Bank ประเทศไอรแลนด และเปนสมาชิกสามัญของ International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO)  โดยมอบหมายการบริหารการลงทุนของกองทุนหลักให Architas Multi-Manager 

Limited (Investment Manager) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงคการลงทุน คือ แสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลางถึง

ระยะยาว จากการเติบโตของเงนิลงทุนและรายได บนความผันผวนระดบัตํ่าถึงปานกลาง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้และ

ตราสารที่มลัีกษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้  

 

สรุปขอมูลกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการจะสงคาํสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอรแลนด โดยใชสกุลเงนิดอลลารสหรัฐเปนหลัก อยางไรกต็าม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนดิของหนวยลงทุน และ/หรือซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอ่ืนใด

นอกเหนือจากสกุลเงนิดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงนิอื่นใดในภายหลังได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัท

จัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบลวงหนา โดยจะปดประกาศ ณ 

สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตในกรณีทีเปนการ

เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนบัตั้งแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรือรับทราบ

เหตุการณดังกลาว 

 

ทั้งน้ี กองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) 

 

สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนเปดเคแทม มลัติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมไีวซึ่งตราสารแหงหนี้ 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงนิ เงินฝาก และ/หรือบัตรเงนิฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือใหความเห็นชอบ

ใหลงทุนได นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้ 

1. ตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาทีส่ามารถลงทุนได (non – investment grade) ตรา

สารแหงหนี้ทีไ่มไดรับการจัดอันดบัความนาเชื่อถือ (Unrated Securities)  

 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณทีี่

หลักทรัพยนั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) 

ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบ้ิล บอนด ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญา

ซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบ้ิล บอนด ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมไีวซึ่งสัญญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัว

แปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสีย่งตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน 

กรณีที่คาเงนิสกุลดอลลารสหรัฐ มแีนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ี

เก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษทัจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความ

เสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสดัสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมี

แนวโนมแข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมอืปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสาํหรับการทําธรุกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุน

โดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิม่ขึ้น  
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เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเปนกองทนุรวมตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีไ้มนอยกวารอยละ 50 ของ NAV ซึ่งไม

ขัดกับระเบยีบของ UCITS อยางไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑไทยที่เก่ียวของ กองทุนรวมตราสารหนีต้องมีการลงทุนในตราสารหนี้รวมกันไม

นอยกวารอยละ 80 ของ NAV แตเนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ไดอนุญาตใหกองทุนไทยสามารถกําหนดประเภทกองทุนตามชื่อ

หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารหนี้ 

 

กองทุนหลักมีการจํากดัการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 

10 ของ NAV ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคาํสั่งไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เพ่ือไมใหมีการไถถอนเกินกวารอย

ละ 10 ดังกลาว โดยคําสั่งไถถอนที่เกินกวารอยละ 10 กองทุนหลักจะทํารายการใหในวันทําการถัดไป อยางไรก็ดี บลจ. มิไดจํากัดการไถถอน

หนวยลงทุนของกองทุนไทยแตอยางใด เพียงแตเปดเผยขอจํากดัของกองทุนหลักดังกลาวไวในรายละเอียดโครงการเทานั้น 

 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพยสินประเภทอ่ืนที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได 

เชน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) และ/หรือ Alternative 

Investment Fund Collective Investment Schemes ที่มีลักษณะไมเปนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให

กองทุนไทยสามาถลงทุนได เปนตน ในอัตราสวนที่มากกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุตางประเทศ บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการจะคดัเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุนใหม

ดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนทีใ่กลเคยีงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นวาการยายไปลงทุนใน

กองทุนดังกลาวเปนผลดีตอผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเปนประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

พิจารณาเปลีย่นแปลงกองทุนตางประเทศกองทนุใหม ที่มีคณุสมบตัติามที่ สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางใหดําเนินการได 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสรจ็สิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป 

(2) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพ่ือเปน กองทุนหลักแทน

กองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของ

กองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหักคาใชจายและสํารองคาใชจายที่เก่ียวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม

สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

 

ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอยางมีนัยสําคญั หรือใน

กรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุนหลัก ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิเชน กองทุนหลักมีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทนุ

ตางประเทศอ่ืนๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักตํ่ากวาตัวช้ีวัด (Benckmark) (ถามี) และ/หรอื การลงทนุนั้นเบี่ยงเบนไปจาก

วัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไมเปนไปตามหนังสอืชี้ชวนหรือโครงการ หรือทาํให

กองทุนนี้ไมสามารถปฏิบตัใิหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักไดเลิกโครงการ เปน

ตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนาํเงนิลงทนุของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอื่นที่มนีโยบายการลงทุนสอดคลอง

กับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทนุ โดยถือวาไดรบัมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา

ดําเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนยายเงนิทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลาดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ

มากกวา 1 กองทุน  
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ในกรณีที่บริษัทอยูระหวางดําเนินการตามขางตน จนเปนเหตุใหการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง

ประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต

วันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน  เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการในการ

ใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบังคบั โดยวิธีการ

ดังกลาวตองมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังเมื่อไดรับมตจิากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

จะมีผลใชบังคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน แตการเปลี่ยนแปลงประเภท

ของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการตองไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเตมิ 

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสิน และชวงระยะเวลา

ประมาณ 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งชวงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการขาย

คืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรอืมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการในการคํานวณสดัสวนการลงทุนตาม

การจัดแบงประเภทของกองทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงนิลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลบัเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับ

ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาปฎิบัตผิิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 

(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทนุในตางประเทศไมเหมาะสม 

(2) กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงในเรือ่งของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับวงเงินท่ีไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 

(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ

นโยบายการลงทุนของโครงการ 

(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจํานวนเงนิท่ีไดจากการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน เพ่ือนําเงนิไปลงทุนใน

ตางประเทศไดอยางเหมาะสม 

(5) กรณีมีเหตุใหเช่ือไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทนุโดยรวม 

 

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุนปลายทางหากปรากฏวา มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลคาทรพัยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาว 

(2)  ยอดรวมของมลูคาทรัพยสินสทุธิของกองทุนปลายทางดังกลาวลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกันคดิเปนจํานวนเกินกวาสอง

ในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น 

 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  แจงเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการของบรษิัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีทีสุ่ดของผูถือ

หนวยลงทุนโดยรวมใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางที่

ปรากฏเหต ุ
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(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ

เหตุ  

(3)  รายงานผลการดําเนินการใหสาํนักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสรจ็ 

(4)  เปดเผยขอมลูเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูท่ีสนใจจะลงทุน เพื่อใหผูท่ีสนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเก่ียวกับ

สถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการใหบุคลากรที่เก่ียวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาว

ดวย 

 

ทั้งน้ี ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงาน 

 

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 

ไมมี เน่ืองจากกองทุน Architas Flexible Bond ไมมดัีชนีช้ีวัด อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการ

ดําเนินงานดังกลาวได เพ่ือใหสอดคลองกับดัชนีช้ีวัดของกองทุน Architas Flexible Bond ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

 

การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ดังนี้ 
 

รายละเอียดแตละชนิด

หนวยลงทุน 

ช่ือยอ คําอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดสะสมมลูคา KT-MFB-A เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรบัรายไดจากสวนตาง

จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)  

2. ชนิดจายเงินปนผล KT-MFB-D - เหมาะสาํหรับผูลงทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอ

จากเงินปนผล - เหมาะสําหรบันิตบิุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอ

จากเงินปนผล รวมถึงมสีิทธิไดรบัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเปนไปตามเกณฑ/เง่ือนไข

ที่กรมสรรพากรกําหนด 

3. ชนิดขายคืนหนวย

ลงทุนอัตโนมัติ  

KT-MFB-R เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทนุรบัรายไดสมํ่าเสมอจาก

การขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

4. ชนิดผูลงทุนสถาบัน KT-MFB-I เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอ

จากเงินปนผล รวมถึงมสีิทธิไดรบัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไข

ที่กรมสรรพากรกําหนด 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนบุคคลธรรมดา และผูลงทุนสถาบันสามารถลงทุนไดในหนวยลงทุนแตละชนิดตามเงื่อนไขที่กองทนุกําหนด ทั้งนี้ บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเตมิชนิดหนวยลงทุนชนดิอ่ืนๆ และ/หรือเปดบริการหนวยลงทุนชนิดทียั่งไมเปดใหบริการ เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคญั โดยบริษัทจดัการจะแจงรายละเอียดการใหบรกิาร

ดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง โดยตดิประกาศ ณ ที่ทําการของบรษิัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อ

คืนท่ีใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทนุ และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจดัการ www.ktam.co.th 
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ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund ) โดยสามารถสรุปสาระสําคญัของกองทุนหลัก ดังนี้ 

ชื่อ Architas Flexible Bond 

อายุกองทุน ไมกําหนด 

ประเทศท่ีจดทะเบียน ประเทศไอรแลนด (Ireland) 

Fund Launch Date 03 ตุลาคม 2017 

ประเภทกองทุน ตราสารหนี ้

วัตถุประสงคการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค คือ การแสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

จากการเติบโตของเงนิลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยที่จะกระจายการลงทนุ

ไปในสินทรัพยประเภทตราสารหนี้ตางๆ 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีเปาหมายที่จะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ในหนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของ

ตลาด เพื่อหาโอกาสในการสรางผลตอบแทนผานการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน 

 

กองทุนมีเปาหมายที่จะลงทุนสวนใหญในกองทุนอื่นๆ โดยกองทุนที่เลือกลงทุนสวนใหญจะมีการประเมิน

ความสมํ่าเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี ่ยวเนื่องกับกลยุทธ ความแข็งแกรงของกระบวนการ

ลงทุน และ ระดับความแตกตางจากการลงทุนอื่นในพอรตการลงทุน 

 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการลงทุน กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสาร หรือลงทุนผานหนวยลงทุน 

CIS โดยหนวยลงทนุ CIS ที่ลงทุนนั้นจะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งจะสะทอนถึงการลงทุนโดยตรงใน

หลักทรัพย ประเภทตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงนิ สญัญาซื้อขายลวงหนา ดัชนีอางอิงทางการเงินและ / 

หรือสกุลเงนิตางๆ   

 

หนวยลงทุน CIS ที่ไปลงทุน บางสวนมีการบริหารแบบ Passive และบางสวนมีการบริหารแบบ Active 

ซึ่งในบางชวงเวลา หนวยลงทุน CIS ที่กองทุนลงทุนสามารถ Leverage ได   

 

กองทุนนี้ไมมีขอจํากัดดานอัตราสวน ในการลงทุนโดยตรง หรือการลงทุนในหนวยลงทุน CIS โดยกองทุน

อาจลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง  ภูมิภาคภาคใดภูมภิาคหนึ่ง หรือ กลุมอุตสาหกรรมหนึ่งได การ

ลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหนวยลงทุน CIS (รวมถึงกองทุนอ่ืน ๆ ของ Trust) จะลงทุนตามเงื่อนไขที่

กําหนดในหนังสือช้ีชวน 

 

ตารางแสดงการจดัสรรสินทรัพยตามประเภทสินทรัพย การจัดสรรสนิทรัพยในบางชวงเวลาอาจจะอยู

นอกเหนือสัดสวนนี้ไดเปนครั้งคราวตามสภาวะตลาด 

 

ประเภทตราสาร ประมาณการอัตราสวนการลงทุน 
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(INDICATIVE) (% ของ NAV) 

ตราสารหนี ้ 70-100% 

เงินสด 0-30% 

 

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ (รวมถึง Convertible bond) ,ตราสารหนี้ซึ่ง

สวนใหญจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ออกในตลาดที่พัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม ซึ่งอาจเปน

พันธบัตรรัฐบาลหรือหุนกู ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือลอยตัว (Floating rate) ที่มีกําหนดอายุตราสารที่

หลากหลาย และที ่ม ีอ ันดับความนาเชื ่อถืออยู ในระดับ Investment Grade หรือ ต ํ ่ากวาระดับ 

Investment Grade (โดยสถาบันการจัดอันดับที่ไดรบัการยอมรับ) หรือ ไมไดรับการจัดอันดับ (unrated) 

โดยตราสารหนี้ดังกลาวจะขึ้นทะเบียนหรือทําการซื้อขายใน regulated market  , สินทรัพยสภาพคลอง

ระยะสั้น เชน ตราสารตลาดเงิน ซึ่งจะเปนไปตามขอกําหนดของ Central Bank ซึ่งรวมถึงกองทุน UCITS 

, กองทุน alternative investment funds ที่ไดรับความเห็นชอบ, กองทุนรวมตลาดเงิน และ unlisted 

securities โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดของ UCITS 

 

กองทุน อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก และ/หรือคํ้าประกันโดยผูออกตราสาร รายเดียว (รวมทั้งรัฐบาล 

หนวยงานภาครัฐหรือทองถิ่น) ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับ Investment Grade ไดไมเกิน 

10% ของ NAV 

 

กองทุนอาจลงทนุโดยตรงในทรัพยสิน หรือลงทุนผานหนวยลงทุน CIS ซึ่งการลงทุนผานหนวยลงทุน CIS 

จะทําเพื่อการกระจายความเสี่ยง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน หรือ เพ่ือใหกองทุนสามารถลงทุนใน

ทรพัยสินบางประเภท หรือผูจดัการกองทุนเฉพาะรายได ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนมากกวา 20% ในตลาด

เกิดใหม ผานการลงทุนโดยตรงหรอืการลงทุนในหนวยลงทุน CIS  

 

ในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนใน FDI โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการลงทนุ 

หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาที ่ซื้อขายในตลาดรอง เชน Futures รวมถึง bond futures, 

interest rate futures และ index futures) และ Options ( รวมถึง Options ที ่อ างอิงกับด ัชนี, 

interest rates future หรือ bond futures) เพื่อใหเกิด exposure ในการลงทุนตามที่กําหนดในหนังสอื

ช้ีชวน, เพื่อลดความเสี่ยงโดยทําการปองกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรือ เพ่ือสรางผลตอบแทน  

 

นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนใน financial derivative instruments (FDI) ซึ่งซื้อขายนอกศนูยซื้อขาย 

derivatives (Over- the-counter:  OTC)  รวมถ ึ ง  interest- rate swaps, Credit Default Swaps , 

Options (รวมถึง Options ที่อางอิงกับดัชนี, interest rates future หรือ bond futures) และ การทํา

สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับอัตราแลกเปลีย่น (Forward Currency Contract) เพื่อใหมี exposure 
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ในอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อลดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกับคูสัญญาที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่

กําหนด 

 

โดยปกติ กองทุนจะถือเงินสดนอยกวา 30% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ แตในบางกรณีที่มีการคาดการณ 

หรือ สภาวะตลาดที่ไมเอื้ออํานวย กองทุนสามารถถือเงินสดไดถึง 40% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน 

 

สําหรับการทําธุรกรรมประเภท total return swaps การซื้อโดยมสีญัญาขายคืน และการใหยืม

หลักทรัพย ผูจัดการกองทุนคาดวาจะมสัีดสวนท่ี 0% ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม 

กองทุนอาจทําธุรกรรมดังกลาวไดไมเกิน 50% ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุน 

การจายเงินปนผล ไมจาย 

วันทําการซื้อขาย ทุกวันทําการซื้อขาย                                                                                           

Class & currency Class R / USD 

ISIN Code IE00BZ122929 

Bloomberg Ticker ARFBRRU:ID  

Manager Architas Multi-Manager Europe Limited 

Investment 

Manager 

Architas Multi-Manager Limited 

Trustee State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

Website www.architas.com 

 

คาธรรมเนียมของกองทุน Architas Flexible Bond 

คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  : ไมเกิน 3.00% เก็บจริง 0.95% (ขอมูล ณ 29/04/2022) 

คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) :  5.00%  

คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : 3.00%  

Ongoing charge : 1.45% (ขอมูล ณ วันที่ 29/04/2022) 

*Ongoing charge  คือ total expense ซึ่งไดรวมคา management fee และคาธรรมเนียมอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของ

กองทุน 

 

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนยีมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได 

 

สรุปสาระสําคัญในสวนของกองทุน Architas Flexible Bond ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ

ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีท่ีมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 

ทั้งนี้ หากกองทุน Architas Flexible Bond  (กองทุนหลัก) มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางไมมีนัยสําคัญ บริษัท
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จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย

ลงทุนแลวและจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 

เงื่อนไขอื่นๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนา โดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) และ/หรือ เว็บไซต ของ

บริษัท www.ktam.co.th เวนแตในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิลงทุนเปนสกลุเงินอ่ืนใด โดยเปนการเปลีย่นแปลงโดยกองทุนรวม

หลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว 

 

ความเสี่ยงของกองทุน Architas Flexible Bond 

 ความเสีย่งของคูสัญญา (Counterparty Risk) การลมละลายของสถาบันผูใหบริการ เชน การดูแลรักษาสินทรัพย หรือ คูสัญญา

ของตราสารอนุพันธ และคูสัญญาของเครื่องมือการเงินอ่ืนๆ อาจทําใหกองทุนขาดทนุทางการเงินได 

 

 ความเสีย่งดานสภาพคลองของกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds- Liquidity Risk) กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอ่ืน และ

สภาพคลองของกองทุนนั้นขึ้นกับสภาพคลองของกองทุนที่อางอิง (Underlying Funds) ถากองทุนที่อางอิงระงับหรือเลื่อนการจายเงิน

จากการขายคืนหนวยลงทุน อาจทําใหกองทุนรวมหนวยลงทุนไมสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนตามที่นักลงทุนตองการได 

 

 ความเสีย่งดานเครดิตของตราสารหนี้ (Credit Risk – Bonds) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งใหผลตอบแทนท่ีแนนอนหรือไม

แนนอน และอยูในรูปแบบของการกูยืม มลูคาของตราสารจึงขึ้นกับความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร ทําใหมีความเสี่ยง

หากผูออกตราสารไมสามารถชําระหนี้ได แมวากองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือสูง แตอันดับความนาเชื่อถือที่สูง

นั้นไมไดรับประกันความสามารถในการชําระเงิน 

 

 ความเสีย่งดานเครดิตของตราสารหนี้ที่มอีันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่ลงทนุได (Credit Risk – Non-Investment Grade 

Bonds) กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ออกโดยผูออกตราสารที่ถูกพิจารณาวาอาจมีโอกาสผดินัดชําระหนี้ (มีความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่

ลงทุนได) ถาผูออกตราสารผดินัดชําระหนี้ อาจทําใหกองทุน และเงนิของนักลงทุนขาดทุนได 

 

 ความเสีย่งของตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทนุในตลาดเกิดใหม ซึ่งมคีวามเสีย่งสูงกวาตลาดที่พัฒนาแลว 

ความไมสงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามโีอกาสเกิดขึ้นไดมากกวา และอาจสงผลกระทบตอมูลคาของกองทุนและเงินของ

นักลงทุน 

 

 ความเสีย่งของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพ่ือการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสี่ยง) หรือ

เพ่ือการลงทุน ซึ่งการใชตราสารอนุพันธอาจทําใหราคาหุนผันผวนซึง่สงผลใหกองทุนและเงนิของนักลงทุนขาดทุนได 
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ขอมูลการลงทุนของกองทุน Architas Flexible Bond 

 
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

ที่มา : Key investor information ณ วันท่ี 16/02/2022 https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-

global-managed-unit-trust/kiids/architas-flexible-bond-retail-class-r-usd-units.pdf 

 

ขอมูลการลงทุนของกองทุน Architas Flexible Bond 
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ที่มา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลัก ฉบับเดือนเมษายน 2565 

https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/other-

documents/architas-flexible-bond-institutional-class-i-usd.pdf 

 

การเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนการลงทุน 
อัตราสวนการลงทุนของทรัพยสนิที่มุงเนนลงทุนตามที่กำหนดใน
การจัดแบงประเภทของกองทุนซึง่กำหนดตามประเภทของ
ทรัพยสิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน 

อัตราสวนการลงทุนของ ทรัพยสินหลักตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนตางประเทศ 

กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) ที่มีนโยบายการ

ลงทุนซึ่งจะสงผลใหมี net exposure ในตราสารหนี้ รวมกัน 

มากกวาหรือเทากับ 80% ของ NAV 

ประมาณการอัตราสวนการลงทุนกองทุนหลัก (INDICATIVE) : ตรา

สารหนี้ 70-100% ของ NAV 

 

นอกจากนี้ กองทุนนี้ยังมีลักษณะเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทนุในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทนุเดียว 

(กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวของหรือที่จะแกไขเพิ่มเติมตอไป ไดอนญุาตใหกองทุนไทยสามารถ

กําหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ดังน้ัน จึงสามารถกําหนดประเภทของกองทุนใหเปนกองทุนรวม

ตราสารหนีไ้ด  

 

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทนุหลัก ณ  วันที่ 29 เมษายน 2565 

 3 ป 5 ป 

Information ratio 0.04 - 

Volatility 3.90% - 

หมายเหต ุ

1) ขอมูลจาก Morningstar ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

2) ผลการดาํเนินงานในอดีต มไิดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนสถาบัน : 

   กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชทีี่จะจายเงินปนผลแลวแตกรณี 

ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลใดๆ จะตองไมทําใหเกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นใน

รอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จายเงินปนผลนั้น 

 ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเขาไปลงทุน

ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี  
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ชนิดสะสมมูลคา 

 ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมจากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเขาไปลงทุน

ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 

 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

 ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเขาไปลงทุน

ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 

 กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัท

จัดการเห็นสมควรจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงนิตน  และการพิจารณาจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะข้ึนอยู

กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

 

ลักษณะท่ีเหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทนุ 

 เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผู ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนไดทั้งหมด 

และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่ง

เหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว 

 

จํานวนเงินทนุโครงการลาสุด 

1,000 ลานบาท ทั้งน้ี กองทุนสามารถเพ่ิมจํานวนเงนิทุนของโครงการที่จดทะเบยีนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยจะเปนไป

หลักเกณฑตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

รอบระยะเวลาบัญชี 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน ของทกุป 

ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมนีัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน  

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแตละประเทศ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารท่ีกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) ลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน 

Architas Flexible Bond (กองทนุหลัก) มีความผันผวน แตเนื่องจากกองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด จะเนนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย Architas Multi-Manager Europe Limited ซึ่งมี

ทีมงานดานการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผานกระบวนการวิเคราะห และกลยุทธการลงทุนที่กําหนดไวอยางเครงครัด และ

คํานึงถึงเปาหมายการลงทุนท่ีกําหนดไวเปนหลัก  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล 

บอนด เปนหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงคของกองทุน คือ 

การแสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับตํ่าถึง

ปานกลาง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพยประเภทตราสารหนี้ตางๆ จึงอาจทําใหไดรับผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินและ
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อาจทําใหมูลคาเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบ้ิล บอนด อาจพิจารณาใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

 

การเลื่อนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดใน

กรณี ดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณท่ีีเขาเหตดัุงตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของ

ผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนอืการ

ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไม

ถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

ที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน กองทุนจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด 

 

การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว 

บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลีย่นหนวยลงทุนตามคาํสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับไว

แลว หรืออาจหยดุรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตดัุงตอไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรพัยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตสุมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดงัน้ี  โดยไดรบัความเห็นชอบของ

ผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตสุมผล  

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคาํสั่งท่ีรับไวแลว หรือการหยุดรับคาํสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  

 

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรพัยสินในตางประเทศ และมเีหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึง่กอใหเกิดผลกระทบตอกองทนุรวม

อยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย

ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน

จากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
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(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงนิจากหลักทรัพยหรือทรพัยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก

ปรากฏขอเท็จจริงดงัตอไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี  

1. การกระทําที่เปนความผดิมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมวาจะเปน

กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย   

3. การกระทําที่เปนการปฏิบติัตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสาํคัญ  

 

(5)  อยูในระหวางดําเนินการเปลีย่นใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก

การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงนิกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อ

ขายหลักทรัพยและการคาหลักทรพัยและการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน และการเปนผูจดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายลวงหนา ซึ่ง

ใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

(6) ในกรณีที่วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปนกรณีพเิศษ ใหบรษิัทจัดการกองทุนรวมหยดุรับคําสัง่ซื้อ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรบัวันดังกลาว 

และตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเก่ียวกับการหยุดรับคาํสั่งในกรณดัีงกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการกอนถึงวันหยุดทําการกรณี

พิเศษนั้น โดยจัดใหมีขอมูลเรื่องดงักลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบรษิัทจัดการกองทุนรวมและ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน กองทนุจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด 

 
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวามจาํเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของประเทศ หรอืเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดใหบริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรบัคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปนการชั่วคราว ทั้งนี้ ไมเกินกวา 20 วันทําการติดตอกัน  

 

ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ และราคาขายและรับซื้อคนืหนวยลงทนุ 

ทานสามารถติดตามมลูคาทรัพยสนิสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทานไดจาก 

- Website : www.ktam.co.th  

- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

- Website : www.ktam.co.th  
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- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

 

 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด เปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศที่มีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุน

ตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ 

มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดตลอดเวลาตาม

ผลการดําเนินงานของกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) หรือทรัพยสินที่ลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ 

ขณะนั้น และเนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมหนวยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการโดยผูจัดการกองทุนของกองทุน 

Architas Flexible Bond (กองทนุหลัก) เปนสวนใหญ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เชน ความเสี่ยงจาก

สภาพคลอง เปนตน ซึ่งปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปไดดังน้ี  

1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่อาจ

ปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ

ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และ

สงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ในสวนของการลงทุนในประเทศ กอนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะหภาวะตลาด ความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร โดยผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวะการณอยางสมํ่าเสมอ 

 

2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู ออกตราสารหนี้ไม

สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคา

ทรัพยสินสุทธิกองทุนได โดยกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เชน ตราสาร

หนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะมีความเสี่ยงดานเครดิต สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัด

อันดับในระดับ Investment Grade ดังนั้น ผูลงทุนตองสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินตนไดมากกวาการลงทุนในกองทุนรวม

ทั่วไป 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) เนนการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของผู ออก

หลักทรัพยที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว พรอมทั้งเนนการรักษาไวซึ่งมูลคาของเงินลงทุน และบริหารภายใตกรอบการลงทุนที่

เขมงวด และกองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด จะบริหารความเสี่ยงในดานสภาพคลองโดยอาจจะลงทุนในตรา

สารแหงหนี้ในประเทศ หรือเงนิฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินตางประเทศ ซึ่งจะมี

การวิเคราะหความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบรษิัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยง

ดังกลาวลง 

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง 

เชน ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะมีความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด และดาน

สภาพคลอง สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ยอมรับ

ความเสี่ยงไดสูง อยางไรก็ตาม กองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) จะเนนการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะหและ

ประเมินคุณภาพของผูออกหลักทรัพยและมีการกระจายการลงทุนในผูออกตราสารหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว 

 

4) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสีย่งที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงนิบาท หากคาเงินตราสกลุตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะความเสี่ยง 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) จึง

อาจทาํใหกองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบ้ิล บอนด ฟนด 

นําเงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยในประเทศตางๆ 

ทั่วโลก กองทนุหลักก็อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงนิของประเทศที่ลงทุนดวย ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวา

เงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 

ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงนิ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่

คาเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่

เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนม

แข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม

ลดลงจากตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

 

5) ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นมฐีานะการเงนิดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ในการพิจารณาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญา และจะตดิตาม

ความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคูสัญญาอยางตอเนื่อง 

 

6) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไปลงทนุไวขาด

สภาพคลองในการซื้อขาย  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด เปนกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Architas 

Flexible Bond ซึ่งเปนกองทุนที่เปดเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการ จึงทําใหมีความเสี่ยงในดานสภาพคลองของกองทุนตํ่า 
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7) ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา

ยายการลงทนุไปยังกองทุนตางประเทศอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนตางประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกลาวจะตองพิจารณาวิเคราะหปจจัยตางๆอยางระมัดระวัง 

ตลอดจนจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง 

 

8) ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจ

แตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจ

เผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน 

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละ

ประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก

ประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงนิบาทได เปนตน  ใน

กรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทนุ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนกอนการลงทุน และ

ระหวางระยะเวลาที่ลงทุน บรษิัทจัดการฯ กําหนดใหมีฝายงานที่เก่ียวของในการติดตาม วิเคราะห และทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความ

เสี่ยงดังกลาว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดําเนินการหรือ

แตงตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อใหไดรับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทําได แตใน

การดําเนินการดงักลาวอาจเกิดคาใชจายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุมคา  ผลประโยชนและผลเสียที่จะเกิดกับกองทนุ

และผูถือหนวยเปนสําคัญ 

 

9) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน 

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 

10) ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม ซึ่งมีความเสีย่งสูงกวาตลาดที่พัฒนาแลว 

ความไมสงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามโีอกาสเกิดข้ึนไดมากกวา และอาจสงผลกระทบตอมูลคาของกองทุนและเงินของนัก

ลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในหลายประเทศ โดยผูจัดการกองทุนมีการติดตามและวเิคราะห

สถานการณดานเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนมีการลงทุนอยางสมํ่าเสมอ 

 

11) ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพื่อการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสี่ยง) หรือเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน ตราสารอนุพันธอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกวาหลักทรพัยพื้นฐาน ดังนั้น หาก
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กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยของกองมีความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying 

Security) 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการปองกัน

ความเสี่ยงดังกลาวอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขามกับที่

กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว 

กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข้ึน หรือธนาคารพาณิชย ซึ่งผูจัดการกองทุนจะทําการพิจารณาการลงทุน วิเคราะห 

และติดตาม รวมทั้งประเมินผลตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผลการลงทุนอยางตอเนื่อง 

 

 

 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทนุรวม โดยมรีายชื่อ ชนิดหนวยลงทุน ดังตอไปนี้ 

1. KT-MFB-A 

2. KT-MFB-D 

3. KT-MFB-R 

4. KT-MFB-I 

 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 

เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย 

คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราคาธรรมเนยีมการรักษาสภาพคลอง ไมเกินรอยละ : 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมีมูลคาตั้งแตรอยละ 5 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอย

ละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน  

 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด 

โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอ่ืนใดท่ี

กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือ

สมมตฐิานและหรอืการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทาํไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 

ๆ 

 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสิน

สุทธิดวยสูตรการคํานวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียม

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทนุรวม 
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กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด 

KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund  
KT-MFB 

การซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถ

ใชรวมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้   

 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจรงิ โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในโครงการ 

และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที ่จะ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวน

สวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกําหนด   

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการถือ

ครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคนืหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ

ใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาที่กําหนด การ

ประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที ่มีอํานาจอื ่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไข

เปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได 

 

อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุน

ตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา

ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใชความพยายามอยางดี

ที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับ

เครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

 

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคาํนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทั่วไป 
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กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด 

KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund  
KT-MFB 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดโดย

พิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่ง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเทจ็จริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของ

เทาที่สามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด 

โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก สภาพคลองของกองทนุรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทนุ

ลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปจจัยท่ีเกี่ยวของเทาท่ีสามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวย

ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด  โดย

ที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มกีารใชเครื่องมือนี้   

 

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ

ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม

เกินอัตราสูงสดุท่ีระบุไวในโครงการ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใช

เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่

เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่

ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อ
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หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บ

ไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน   

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาที่กําหนด การ

ประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที ่มีอํานาจอื ่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไข

เปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา

ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใชความพยายามอยางดี

ที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

เครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

 

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (Anti-

Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใต

กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี

อํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี ่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ ไดแก ตนทุนและ

คาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการ

ภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได

ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

 

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยบริษัทจัดการจะ

คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัย

อื่นใดท่ีกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยู

และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนั้น ๆ 
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บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดท่ีสัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย

หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch 

in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั ้งนี้ 

รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บรษิัทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใชขอมูลดังตอไปนี้ 

(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  

(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน  

 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนาํกลับเขากองทุน  

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือนี้ 

 

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ

คลองอื่นได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใช

เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงนิดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ 

ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการใช

เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจ

ไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของ

วันทําการนั้นไมสามารถเรยีกเก็บเงนิไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ

เฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทนุและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก

ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ โดยบริษัท

จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกําหนด  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาที่กําหนด การ

ประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอื่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ใหบริษัทจัดการดําเนินการได 

 

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป  

เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให

สอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทนุปลายทาง โดยมี

หลักเกณฑพอสังเขป ดังนี ้

 

ผูจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนยีมในการไถถอนหนวยลงทุนสูงสุด 3% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

ผูจัดการ ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของธนาคารกลาง ผูจัดการอาจแยกคาธรรมเนียมในการไถถอนระหวางผูถือหนวยลงทุนในวันทําการ

ซื้อขายใดๆ ได (ตามเง่ือนไขสูงสดุดงักลาว) 

 

ทั้งน้ี หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 

ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 

อยางไรก็ตาม หากกองทนุปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวา

เปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  

 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวใหสอดคลองกับ

กองทุนปลายทางดวย 

 

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุ 

ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) 

กองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา : 10 % ของมูลคาทรพัยสินสุทธิ จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนา

เปนเวลา : 7 วันทําการ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเกิน

กวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการใน

การพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพ

คลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการ

อาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถ

ทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได   

 

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบรษิัท

จัดการ 

 

บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก 

Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับ

เครื ่องม ืออ ื ่น ได แก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ

เครื่องมืออื่น ๆ  

 

บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพ่ิมไมเกิน Notice period 

สูงสุดท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผาน

ทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช Notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการ

ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคท่ีจะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใชความพยายามอยางดีท่ีสุด 

(best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได ทั้งน้ี ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครือ่งมือดังกลาว

ของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

 

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) 

กองทุนรวมทั่วไป 
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เพดานการขายคืนหนวยลงทุน ไมตํ่ากวารอยละ : 10 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน  

โดยบริษัทจดัการจะใชเพดานการขายคืนหนวลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ  

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย

พิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรพัยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลอง

ของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอน

มากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือปจจัยอ่ืนๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ

กําหนดเงื่อนไขเพ่ือบงช้ีสถานการณท่ีไมปกติดวย Gate threshold ได 

 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold  ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช

เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรพัยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคา

เทากับหรือมากกวา Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อ

หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) 

และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  

 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของ

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate  

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละคร้ังแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํา่

กวา Redemption Gate ข้ันตํ่า และ  gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ 

 

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม

กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืน

หนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัท

จัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่งดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบใน

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทํา

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช 

 

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา  

 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได  
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บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือนี้   

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที ่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะปรับลดไมตํ่ากวา 

Redemption Gate ข้ันตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรอืลด gate period ตามที่บรษิัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพ่ิมไดไม

เกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  ไดแก การยกเลิก Redemption 

Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืน

หนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช

เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา

ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทนุปลายทาง โดยมี

หลักเกณฑพอสังเขป ดังนี ้

 

โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ หากการไถถอนทั้งหมด ในวันทําการซื้อขายใด ๆ มากกวาหรือเทากับ 10% ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน ก็อาจถูกปรบัลดลงตามอัตราเพื่อใหจํานวนหนวยสําหรับการไถถอนในวันทําการซื้อขายนั้นๆ ไมเกิน 10% ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และสําหรับสวนที่ยังไมไดรับการไถถอน จะถือวาเปนคําสั่งไถถอนในวันทําการซื้อขายถัดไป และในแตละ

วันทําการ 

 

ทั้งน้ี หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังน้ัน 

ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 

อยางไรก็ตาม หากกองทนุปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวา

เปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  
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ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวใหสอดคลองกับ

กองทุนปลายทางดวย 

 

- การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 

Dealings) 

โดยบริษัทจดัการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน 1 วันทําการ 

 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสจุริตและ

สมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงบัการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตตุามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

บริษัทจัดการกองทนุรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยดุรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 

(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคาํสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคาํสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก

ปรากฏขอเท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทนุรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 

(1) การกระทําที่เปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน

กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัตติามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสาํคัญ 

 

2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก 

การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อ

ขายหลักทรัพยและการคาหลักทรพัย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงนิทุนสญัญาซื้อขายลวงหนา 

ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคาํนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรพัยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัตอมูลคาทรัพยสินของ

กองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล

ผลประโยชน โดยบริษัทจดัการสามารถใชวิธีการคํานวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุน

ที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันท่ีไดบนัทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากทีส่ามารถจําหนายทรพัยสินนั้นได ทั้งน้ี บริษัท

จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
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 ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุนควรติดตอบริษัท

ประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม

ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน 

 ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุนและเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต หากตองการ

ทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสอืช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (KT-MFB-R) มุงหวังใหผูถือ

หนวยลงทุนมีรายไดสมํ่าเสมอ ดังนั้นการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินตน เพื่อใหผูถือหนวย

ลงทุนชนิดนี้ไดรับรายไดสมํ่าเสมอ แมกองทุนจะมีกําไรหรือขาดทุนก็ตาม 

 กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไมไดรับชําระคืน

เงนิตนและดอกเบี้ย ดังน้ัน จึงเหมาะกับผูลงทุนที่มีฐานะการเงินท่ีสามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได 

 ทานสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ (Connected Person) ไดที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขาย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี ผูที่สนใจจะลงทุน ที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการใน

รายละเอียด สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตาง ๆ ที่สมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล

การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระ

ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทนุเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด 

 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด ไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงนิ หรือผลการ

ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต

ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติม

จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม

กฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื ่นที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งรวมถึงประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือปองกันการใชบริการธุรกิจ

หลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของการพจิารณา

รางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลใน

หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 

คําเตือนและขอแนะนํา 
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เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนอาจถกูจํากัดสิทธิ 

 บุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

ยกเวนในกรณเีขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุน

รวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทนุเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท

จัดการตองไมนับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุมบุคคลเดยีวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียงที่มแีนวโนมวาจะเกิดขึน้ (ถามี) 

ไมมี ท้ังนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ www.ktam.co.th 

 

วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจาํกัดการโอนหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนมสีทิธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ

โอนหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทจัดการและนายทะเบยีนกําหนด  

 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากดัการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

 

การออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผู

ถือหนวยลงทุน โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสงหนังสอืรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัด

จากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน  

 
ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของบริษัท

จัดการกองทุนรวม 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนนิการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซตของ

บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 

 

ชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสู

กระบวนการดังกลาวของกองทนุรวม 

 ทานสามารถนําสงขอรองเรยีนไดที ่

 - บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 

 - สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 

 - ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

        โทรศัพท 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 

สิทธิและขอจาํกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

 กองทุนรวมไมมนีโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 

ภูมิลําเนาเพ่ือการวางทรัพย สําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายทีไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถามี)  

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมลํิาเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปนภูมลิําเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย  

 
 

สิทธิที่แตกตางระหวางผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน กับผูถือหนวยลงทุนปกติที่ซื ้อหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม 

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนมสีิทธิที่แตกตางจากผูถือหนวยลงทนุปกติที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพียง

อยางเดียว ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้  

(1) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทนุไมวากรณีใดทั้งสิ้น  

(2) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน  

(3) ผูถือหนวยลงทุนมสีิทธิในฐานะผูเอาประกันภยัในการยกเลิกการทํากรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน

หลังจากวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดาํเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของ

การลงทุนในหนวยลงทุน  

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนท่ีแตกตางเมื่อซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนตัวแทนใน

การรวบรวม และนําสงคําสั่งซื้อ และขายหนวยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริงของผูถือ

หนวยลงทุน (Omnibus Account) เชน การไดรบัขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง เปนตน 

 

 
 
 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัชรา  ตันตรยิานนท         ประธานกรรมการ  

2 นายสุรพล  โอภาสเสถยีร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 พลตํารวจเอก จารุวัฒน  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

4 นายลอืชยั  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 นายอนามัย  ดําเนตร กรรมการ 

6 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท กรรมการ 

7 นางลัดดาวัลย เมฆสภุะ กรรมการ 

8 นางชวินดา  หาญรัตนกูล         กรรมการผูจัดการ 
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รายชื่อผูบริหาร 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา    หาญรตันกูล กรรมการผูจดัการ และรักษาการผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 

2 นายวิโรจน      ตั้งเจริญ รองกรรมการผูจัดการอาวโุส  ผูบริหารสายงาน ธุรกิจเครือขายธนาคาร 

3 นางสาวหัสวรา    แสงรุจิ รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

4 นางสาวดารบุษป ปภาพจน รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน ธุรกิจลูกคาสถาบัน 

5 นางสาววรวรรณี  ตั้งศริิกุศลวงศ รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน กลยุทธและปฏิบัติการ 

 จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 172 กองทุน (ขอมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 512,761,337,012.74 บาท (ขอมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผูจดัการและผูบริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน  

ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร ล ี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหนี้ 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ กิจจาการ 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทนุทางเลือก 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจํานงค 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทนุตราสารทุน 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 
ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธการลงทุน 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 

8 นายกิตติศักดิ์ บุญราศร ี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายบริหารความเสี่ยง 
ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 

9 นางสาวทิพวัลย ภัทรกิจนิธิกุล 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 
 

 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

คุณพีรพงศ กิจจาการ - MS in Economics 

University of Southampton 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1. ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 

2. ผูอํานวยการ, ฝายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรงุไทย 

3. รองผูอํานวยการ, ฝายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 

4. ผูชวยผูอํานวยการ, ฝายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย 

5. ผูจัดการ , ฝายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 

6. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 

7. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 

8. ผูชวยผูจัดการ, ฝายวิจัย, Merchant Partners Securities 

9. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุน, Thailand Privilege Card 

10. เจาหนาท่ี, Office of Venture Capital Fund 

 Management Office of SMEs Promotion 

11. นักวิเคราะห, ฝายนโยบายและกลยุทธ, 

 SME Development Bank of Thailand 

12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ผูจัดการกองทุนหลัก 

ฝายลงทุนทางเลือก 

คุณวรรกมล ลีวาณิชย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1. ผูจัดการ, ฝายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  

2. ผูจัดการ, ฝายจัดการลงทุนตางประเทศ, บลจ.กสิกรไทย  

3. ผูจัดการ, ฝายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  

4. เจาหนาที่อาวุโส , ฝายลงทุนตราสารทางเลอืกบลจ.กรุงไทย  

5. เจาหนาที่อาวุโส, ฝายลงทุนตางประเทศ, บลจ.ฟนันซา 

 6. เจาหนาที่, ฝายลงทุนตางประเทศ, บลจ.ฟนันซา 

ผูจัดการกองทุนหลัก 

ฝายลงทุนทางเลือก 

คุณยืนยง เทพจํานงค - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

University of Houston, U.S.A. 

- รัฐศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

2. ผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

3. ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

4. ผูจัดการกองทุน – ตราสารทุน 

5. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

6. เจาหนาท่ีสวนพัฒนาตราสารหนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี1 

ฝายลงทุนตราสารทุน 

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 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 1 

ฝายลงทุนตราสารหนี้ 
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รายช่ือผูจัดการกองทุน 

รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

    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 

ดร.สมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 

University of Hawaii at Manoa 

 - M.A. (Economics) 

California State University, 

Hayward 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐมิติ)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคา

สัมพันธ, บลจ. กรุงไทย 

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 

3. ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 

4. ผูอํานวยการ, ฝายวิจัย, 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, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย (TDRI) 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี1 

ฝายกลยุทธการลงทุน

และลูกคาสัมพันธ 

คุณศรชัย เตรียมวรกุล - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหนี้,  

   บลจ.กรุงไทย   

2. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.ภัทร  

3. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนและบริหารสภาพคลอง, 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

4. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกลยุทธการลงทุนและนักลงทุน

สมัพันธ, บลจ.กรุงไทย  

5. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนลงตราสารหนี้,  

   บลจ.กรุงไทย  

6. ผูจัดการ ฝายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 

7. ผูชวยผูจัดการ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย, บล.ซิกโก จํากัด 

(มหาชน)  

8. ผูวิจัย ฝายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ไทย (TDRI)  

9. เจาหนาที่การตลาด ฝายคาหลักทรัพย บล.เคจีไอ 

ผูจัดการกองทุนรองที่2 

ฝายลงทุนตราสารหนี้ 

คุณแสงจันทร ลี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงนิการ

ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดบั 2) 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

3. ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 

4. ผูจัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี2 

ฝายลงทุนตราสารทุน 
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รายช่ือผูจัดการกองทุน 

รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5. ผูจัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด  

6. ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล บล. เอกธํารง 

7. ผูชวยนักวิเคราะห สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 
 

รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

รายชื่อ เบอรโทรศัพท 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากดั (มหาชน)  0 2274 9400, 0 2276 1025 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชวิีต จํากัด (มหาชน)  1159 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด   0 2680-5000 และ 0 2034 4700 

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากดั  0 2508 1567 
 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเตมิหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื

หนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

 

รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทนุของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

รายชื่อผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   

โทรศัพท 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277   

นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย 

 

รายชื่อผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 

นาย พจน อัศวสันติชัย และ/หรือนางสาว วันนิสา งามบัวทอง และ/หรือนาย ธนะวุฒิ พิบูลยสวสัดิ์ และ/หรือนางสาว สุลลิต อาดสวาง 

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 

267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ในฐานะผูสอบบัญชี 

หรือบุคคลอ่ืนทีไ่ดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสาํนกังานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ทราบ 
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ขอมูลอื่น  
 

 

 

ขอกําหนดการซื้อ ขายคืน และสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุ 

ขอกําหนดการซื้อหนวยลงทุน 

จํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งซื้อคร้ังแรก : 

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท 

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท 

 

มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป :  

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000  บาท 

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 

 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย

หนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา 

โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ

ชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบรษิัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทํา

การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี ่ยวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 

 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ บริษัทกรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด และบริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจแตงตั้ง

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดย

ผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุไดที่บริษัทจัดการ 

 

ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต สั่งจายในนาม "บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการ

กองทุน กรุงไทย" โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวเปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรอืบัญชีประเภทออมทรัพย ไวที่ 
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- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ เลขที่บัญชี 153-6-09908-2 

 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3  เลขที่บัญชี 777-0-04854-1 

- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3)  เลขที่บัญชี 295-3-00099-9 

 - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามท่ี 3  เลขที่บัญชี 057-1-07543-1 

 - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ  เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 

 - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาชองนนทรี          เลขที่บัญชี 028-1-05955-0 

 - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจ่ี เลขที่บัญชี 838-1-00322-0  

 - ธนาคารพาณิชยอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

 

 

 

ขอกําหนดการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 

- กรณีแบบดลุยพินิจของผูลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปดรับคําสั่งขายคนืหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายครัง้แรก 

หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการซื้อขายถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัท

จัดการ หรอืผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่เปดทําการ – 14.00 น. โดย

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษทัจัดการ 

 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ

ชําระหรือรบัชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถอืหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ หรือผูสนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบรษิัทจัดการ 

 

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอยีดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทํา

การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศ (ถามี) หรือตามท่ีบรษิัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิม่เติม  

 

- กรณีแบบอัตโนมัต ิ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมติัใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมติั ไมเกินปละ 4 คร้ัง ใน

อัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาที่

เว็บไซตของบริษัทจดัการกอนวันรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทีบ่ริษัทจัดการกําหนด หากในกรณทีี่วันท่ีกําหนดในการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตเิปนวันหยุดทําการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดําเนนิการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะ

ดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมติัที่มีรายช่ืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือ
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หนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลีย่นหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปด

กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน และ

ราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานอง

เดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบรษิัท

จัดการเปดใหบริการสับเปลีย่นหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 

โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ตดิตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซต

ของบริษัทจัดการ 

 

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัด

จากวันคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบ

ธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทนุ ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน

หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทนุอื่นได โดยเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 

กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลีย่นหนวย

ลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานกังาน

ของบริษัทจัดการ และสถานที่ตดิตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเวบ็ไซตของบริษัทจัดการ 

 

ขอกําหนดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

- กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามดุลยพินิจของผูลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายครั้ง

แรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการซื้อขายถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บรษิัท

จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทาํการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่เปดทําการ – 14.00 น. 

โดยบริษัทจดัการจะประกาศวันทีมิ่ใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

บริษัทจัดการจะถือวาคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนที่ไดรบัหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนสําหรับวันทําการ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนครั้งถัดไป  

 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ

ชําระหรือรบัชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอยีดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทาํ

การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศ (ถามี) หรือตามท่ีบรษิัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิม่เติม  
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- กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมติัใหผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนโดยอตัโนมติัของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน  (กองทุน

ปลายทาง) ตามที่ระบุไวในขอ  “ขอกําหนดการรับซื้อคืนหนวยลงทุน” อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุน

ปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ตดิตอทุกแหงของผูสนับสนนุ

การขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

การซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนอาจมีขอกําหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนจึง

ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม โดยสามารถติดตอขอรับรายละเอียดของกรมธรรมไดที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการ

แตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปดใหซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต ไดทุกชนิดหนวยลงทุน ยกเวน

หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

 

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) 

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน คือการที่ผูลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิต

จะนําเงนิคาเบ้ียประกันชีวิตสวนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูลงทุนเลอืกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด

ไว โดยสัดสวนของเงินคาเบี้ยประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเปนเทาใดขึ้นอยูกับหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

กรมธรรม ทั้งนี้ เงินคาเบี้ยประกันชีวิตที่นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลาตามผลการดําเนินงาน

ของกองทุนรวมที่ผูลงทุนเลือกไว อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน อาจมีความแตกตางกับการซื้อ

หนวยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอยางเดียว อันเนื่องมาจากการคิดคาธรรมเนียมที่แตกตางกัน  

 

การซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

บริษัทจัดการอาจเปดใหผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรยีกวากรมธรรมประกันชีวิตควบ

หนวยลงทุน โดยติดตอกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ท้ังน้ี การซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต

อาจมีขอกําหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ขายของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทนุกอน  

 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลิกการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตได โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการ

กองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศทีสํ่านักงานของ

บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจงใหสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน 

 

ขอกําหนดเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวติมี ดังน้ี  

บริษัทจัดการอาจเปดใหผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรียกวากรมธรรมประกันชีวิตควบ

หนวยลงทุน โดยติดตอกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ท้ังน้ี การซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต

อาจมีขอกําหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
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ขายของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทนุกอน  

 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลิกการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตได โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการ

กองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่สํานักงานของ

บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจงใหสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน  

 

ขอกําหนดเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวติมี ดังน้ี  

 

1. มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาข้ันตํ่าของการขายคนืหนวยลงทนุ มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหนวย

ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า  

 

เนื่องจากการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตมีขอกําหนดที่เกี่ยวของกับกรมธรรม เชน การเวนคืนกรมธรรม สัดสวนการเลอืก

ลงทุนแตละกองทุน การดาํเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักคาใชจายที่เก่ียวของกับกรมธรรม เชน คาการประกันภยั เปนตน 

ดังนั้น การสั่งซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตจึงมีขอกําหนดในเรื่องมลูคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นตํ่าของการ

สั่งขายคืน จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน มลูคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้น

ตํ่า ซึ่งอาจแตกตางจากการซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว  

 

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอกําหนดดงักลาวได ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขาย

ที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต  

 

2. การเสนอขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทนุของกองทุนในรปูแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทนุผานบริษทัประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษทั

ประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งซือ้หนวยลงทุน และชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่

บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมลูคาขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหนวยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหนวย

ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพ่ิมเติม ตามที่ระบไุวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีผู่ลงทุนไดรบั

จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนที่กําหนดไวในโครงการ และ

คําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชวีิตไดรับเอกสารและเงินจองซื้อครบถวน และไดพิจารณาอนุมัติกรรมธรรมแลว และจะ

สมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพ่ือใหบริษัทจัดการจดัสรรหนวยลงทุน 

โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจดัการเปนกรณีพิเศษ  

 

ในกรณีการสั่งซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแลวเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว อาจเขาขายลักษณะการทําธุรกรรมฟอก

เงิน หรือการกอการราย หรือขัดตอประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดตอขอจํากัดที่กําหนดไวในโครงการ หรือเขาขายบุคคลที่บริษัท

ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบตอการลงทุนของผูลงทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียง หรือตอ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต  
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3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคนืหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทนุผานบริษัทประกันชีวิต หรือตัว

แทนที่บรษิัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งขายคนืหนวยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกัน

ชีวิตกําหนด ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมลูคาขั้นตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหนวยลงทุน วันและเวลาในการ

ขายคนืหนวยลงทุน วิธีการนําสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติมตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชวีิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่

ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนที่กําหนดไวในโครงการ และคําสั่งขายคนืหนวยลงทุนจะมผีลเม่ือบริษัทประกันชีวิตไดสงคาํสั่งขายคนืหนวยลงทุนดังกลาวมายังบริษัท

จัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนจนครบถวนกอนสงคําสั่งขาย

คืนหนวยลงทนุมายังบริษัทจดัการ และจะสมบรูณตอเมื่อบริษัทจดัการ ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และไดทํา

รายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  

 

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคนืหนวยลงทุน โดยใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น

ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบไุวในแบบฟอรมหรือในกรมธรรม  

 

(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

บริษัทประกันชีวิตอาจสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนประจําทุกเดือนเพ่ือนําคาขายคืนหนวยลงทุนมาชําระคาการประกันภัย 

คาใชจายในการดําเนินการ และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม หรือคาธรรมเนยีมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม ซึ่ง

มูลคาในการขายคืนอาจตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรปุคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน

เปนรายป  

 

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบคาใชจายลาสดุไดทางโทรศัพท หรือชองทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร

ประกอบการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต  

 

4. การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะชําระเงนิคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกนัชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคาํนวณมูลคาทรพัยสิน

สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผู

ถือกรมธรรม ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับ

รวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมลีักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน 

ซึ่งวิธีการรบัคาขายคนืหนวยลงทุนเปนไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเปนไปตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

5. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซ้ือ และ/หรือขายคืนกรมธรรมประกันชีวติควบหนวยลงทุน บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดง

สิทธิในหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกันชีวิต โดยจะดําเนินการใหอยูภายใต
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กรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (ขอผูกพัน) ขอ 14 “การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวย

ลงทุน”  

 

ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูออกและจัดสงใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน 

ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสั่งซือ้หรือขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมออกใบ

หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน  

 

6. การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนผานบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่า จํานวนเงนิคงเหลือขั้นตํ่า และเง่ือนไขที่

ระบุไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งตามแบบฟอรมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตกรมธรรมประกนัชีวิต

ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไวเทานั้น โดยตองเปนการทํารายการผานบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนดังกลาว 

หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดหนึ่ง (กองทุนเปดตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปด

ปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดําเนินการนํา

เงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทาง ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนกองทุน

เปดปลายทาง หรือดําเนนิการอื่นใดเพ่ือใหเกิดรายการดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางสวน เปนการช่ัวคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต

เห็นวาไมเปนประโยชนหรือมีผลกระทบในทางลบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหนวยลงทุนตนทางตํ่ากวาจํานวนขั้นตํา่ที่

บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือกรณีทีย่กเลิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม  

 

วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคาํสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดย

กรอกรายละเอียด ในแบ บฟอรมใหชัดเจน ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไมดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไวในแบบฟอรมหรือกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวทนัที โดย

ไมจําเปนตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ  

 

ผูลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่นการถือหนวยลงทุนไมได หากรายการสบัเปลีย่นการถือหนวยลงทุนนั้นไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลวไมวากรณี

ใดๆ ท้ังสิ้น  

 

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูจัดสงหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลีย่นหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแตวันที่ได

ดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสดัสวนลงทนุอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะ

จัดสงรายงานยืนยันการรบัคําสั่งครั้งแรก หรือสรุปสงเปนรายงานรายป แลวแตกรณี ท้ังน้ี ผูถือหนวยสามารถสอบถามสถานการณลงทุนได

ตามวิธีท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด  

 

7. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคนืหนวยลงทุน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
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ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทประกันชีวิตไดทุกวันและเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด 

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทนุ ไดแก การซื้อหนวยลงทุน (การชําระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ)การขายคืนหนวย

ลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรมประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรบัสัดสวนลงทนุ

อัตโนมัตไิดโดยสงคําสั่งตามแบบฟอรมและปฏิบัตติามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด  

 

8. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนมสีิทธิที่แตกตางจากผูถือหนวยลงทนุปกติที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพียง

อยางเดียว ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบรษิัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้  

(1) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทนุไมวากรณีใดท้ังสิ้น  

(2) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน  

(3) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเอาประกันภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน

หลังจากวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดาํเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของ

การลงทุนในหนวยลงทุน  

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนท่ีแตกตางเมื่อซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนตัวแทนใน

การรวบรวม และนําสงคําสั่งซื้อ และขายหนวยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริงของผูถือ

หนวยลงทุน (Omnibus Account) เชน การไดรบัขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง เปนตน  

 

9. การจัดสงเอกสารใหกับผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวติ  

(1) เอกสารกองทุนรวม เชน รายงานหกเดือน รายงานประจําป หรอืเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจัดสงใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใต

กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดําเนินการจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนหลังจากท่ีไดรับเอกสารจาก

บริษัทจัดการ  

(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

บริษัทประกันชีวิตจะจัดสงรายงานแสดงฐานะการเงินใหผูถือหนวยลงทุนเปนรายป ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน

ดังกลาวไดทางชองทางท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือรองขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได ตามเงื่อนไขที่

บริษัทประกันชีวิตกําหนด  

 

10. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเกบ็คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นๆ จากผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกนัชีวิตควบหนวยลงทุน ในอัตราที่

แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดยีว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรยีกเก็บคาธรรมเนียมหรอื

คาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน หรือตามที่บรษิัทประกันชีวิตกําหนด 

 

ขอกําหนดอื่นๆ  

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณีที่สวน

ราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ

หนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปลี่ยน แกไขเพ่ิม/ลด ประกาศกาํหนด เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ที่

เก่ียวเนื่องกับวงเงนิรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบรหิาร
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จัดการและการทําประกันภัยความรับผดิของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเปลีย่นใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธี

ขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมติโดยเสยีงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือวาไดรับ

ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เรื่องท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงนิรับอนุญาต การแตงตั้ง

ผูจัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุน และการ

ชําระเงนิใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพ่ิมเตมิกรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคาํสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือ

การหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ทั้งน้ี การแกไขเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทําได  

 

2) การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนบัคะแนนเสยีงสวนที่เกินกวา

หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการ

ขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนบัคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวย

ลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู

ถือหนวยลงทุนดังกลาวเตม็จํานวนที่ถืออยู  

 

3) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  

บุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

ยกเวนในกรณเีขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุน

รวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  

 

4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดงักลาวในการ

จัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดงัตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวน้ันตองเปนทรัพยสินที่มมีูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคล

ดังกลาว (churning)  

 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรม

และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมไีวไดของกองทุนนั้นดวย  

 

บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเรื่องที่ไมพึง

กระทํา เวนแตเปนการรบัผลประโยชนที่ผูใหบริการจดัใหแกบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเปนประเพณีนยิมตาม

แนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดที่ www.ktam.co.th "  

 

5) การกูยืมหรือการทําธรุกรรมการขายโดยมสัีญญาซื้อคืน  
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บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้  

(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนไดเฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน  

(2) เงนิที่ไดจากการกูยืมเงนิหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนตองนาํมาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวยลงทุน  

(3) จํานวนเงินกูยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุน เวนแตในกรณี

จําเปนและสมควรเพ่ือคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทนุอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวง

กวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(4) คูสัญญาในการกูยมืเงนิเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนน้ัน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคูสัญญาเปนกองทนุสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรอืกองทุนรวมนั้นจะตองไมอยูภายใตการจัดการของบริษัท

จัดการนั้นเอง  

(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสญัญากูยมืเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน  

การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษทัจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการกูยืมเงินแตละครั้งตองมีระยะเวลา

ตามสญัญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน  

 

นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนยซื้อขายตรา

สารหนีไ้ทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใชสัญญามาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน  

 

ทั้งน้ี ใหบริษัทจัดการจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

6) ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรยีกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) 

โดยมผีลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงนิที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีใน

สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมไีวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มี

ขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ี

เก่ียวของ”)  

 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยมหีนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลีักษณะตามหลักเกณฑที่ 

FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสมัพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถึงหนาที่ในการ

กําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน  
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ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบทีสํ่าคญัในสองกรณี คือ  

(1) ตองถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงนิในประเทศ

สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงนิ

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ตน

ตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนด

ของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่

ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและ

รับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผกูพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิวามสัมพันธ

ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรอืบรษิทัจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทนุรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอยางไม

มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

 

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรบัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ี

เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศ

ที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน 

และผูสนบัสนนุการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังน้ี  

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกําหนด) 

ใหคํายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงนิปนผลทีไ่ดรับ เปนตน) ที่มอียูในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนนัน้กับ

บริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ  

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพสูิจนทราบความเกีย่วของกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เชน หนังสอืแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากร

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือการแจงปรับปรุงขอมลูเมื่อขอมูลท่ีเคยใหไวมีการเปลีย่นแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา

รวมใน FATCA หรอืกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ

กฎหมายดังกลาว  

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  

 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

ไดรบัประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดาํเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการ

ดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางดังตอไปนีต้ามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการ

แจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนนิการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคาํขอเปดบัญชี  

(1) ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดงักลาว  
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(2) ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว  

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงนิลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุรายนั้นได 

เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น หากมกีาร

ดําเนินการทีส่อดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน  

 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบริษัท

จัดการและกองทุนมีการดําเนนิการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูก

หัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบญัชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขา

ขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกําหนด) เทานั้น  

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ 

(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือ

ดําเนินการอ่ืนใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

 

รายงานสถานะการลงทนุการกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล บอนด ฟนด 

มูลคา ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

รายละเอียดการลงทุน KT-MFB มูลคาตามราคาตลาด%NAV 

 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ   66,968,442.27 14.69 

 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  

             อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป  66,968,442.27 14.69 

 หลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ   384,648,234.66 84.37  

 หนวยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Bond              384,648,234.66 84.37 

 สัญญาซื้อขายลวงหนา(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -13,363,149.07 -2.93 

 สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging)  

 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอรเวริด มี 4 คูสัญญา 

   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเชื่อถือ : AA+         -2,268,185.63 -0.50 

   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเช่ือถือ : AAA         -10,594,799.81 -2.32 

   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) อันดับความนาเชื่อถือ : AA-         -330,291.38 -0.07 

   - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความนาเช่ือถือ : AA+         -169,872.25 -0.04 

 อื่นๆ   17,666,072.91 3.87  

 ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด              15,190,667.90 3.33  

 ประเภทรายการคางรับอ่ืนๆ              7,831,847.76 1.71  

 ประเภทรายการคางจายหรือหนี้สนิอ่ืนๆ              -5,356,442.75 -1.17 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิ 455,919,600.77 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทนุในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล บอนด ฟนด 

มูลคา ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

กลุมของตราสาร         มูลคาตามราคาตลาด       %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 66,968,442.27 14.69 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย  0.00 0.00 

   หรือบริษัทเงนิทุนเปนผูออก/ผูรบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 

(ค) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัททีไ่ดรับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 

   เปนผูออก/ผูรบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 

(ง) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับที่ตํา่กวา  0.00 0.00 

   investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 

สัดสวนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 15.00% NAV 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล บอนด ฟนด 

มูลคา ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

 ประเภท ผูออก    มูลคาตามราคาตลาด 

หนวยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Bond Architas Multi-Manager Limited 384,648,234.66 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  66,968,442.27 

 

บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล บอนด ฟนด 

ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปดเคแทม มัลต ิแมเนเจอร เฟล็กซิเบิล้ บอนด ฟนด เปนกองทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศ 

ดังนั้น จึงไมมีคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

 

ขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล บอนด ฟนด 

ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

PTR = N/A 

 

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล บอนด ฟนด 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรอืกลุมบุคคล ไดที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th 
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ยอนหลัง 

ต้ังแตวันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้รอบปบัญชีท่ีผานมาของ 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด 

KT-MFB-A = -11.61% 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล บอนด ฟนด 

กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 

วันเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 

ตอหนวย 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565) 

% ตามชวงเวลา % ตอป 

YTD 
ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ยอนหลัง 

5 ป 

ยอนหลัง 

10 ป 

ตั้งแตวัน

จดทะเบียน

กองทุน 

KT-MFB-A 15 พฤษภาคม 2561 9.7646 -9.11% -7.08% -9.78% -10.38% -1.99% N/A N/A -0.60% 

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

ความผันผวน

ของ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

- - 5.66% 6.08% 4.89% 3.77% 4.55% N/A N/A 3.97% 

ความผันผวน

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

Benchmark = ไมมีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) ไมมีดัชนีชี้วัด และไมไดมีการจัดการโดยอางอิงกับดัชนี

ทางการเงนิใด อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานดังกลาวได เพ่ือใหสอดคลองกับดัชนีเปรียบเทียบ

ที่กองทุนในตางประเทศลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดวยวิธีการตามปปฏิทิน 

 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และคาความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ป 
% ตอป 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-MFB-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.73% 7.13% 2.97% -1.90% 

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

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.38% 1.69% 6.37% 2.01% 

ความผันผวนของ

ตัวชี้วัด 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

* ผลการดําเนินงานป 2561 เปน % ตามชวงเวลา 
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Benchmark = ไมมีดัชนีช้ีวัด เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) ไมมีดัชนีชี้วัด และไมไดมีการจัดการโดยอางองิ

กับดัชนีทางการเงินใด อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี ้วัดผลการดําเนินงานดังกลาวได เพื่อให

สอดคลองกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในตางประเทศลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป 

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

 

 

สถาบันการจัดอันดับความนาเชือ่ถือ Tris Rating 

ทรสิเรทติ้งใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจดัอันดับเครดติองคกรและตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวที่มีอายต้ัุงแต 1 ป ขึ้นไป 

จํานวน 8 อันดับ โดยเริม่จาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละสญัลักษณมีความหมายดังนี้ 

AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิตนในเกณฑ

สูงสุด และไดรบัผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แต

อาจไดรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิตนในเกณฑสูง แตอาจ

ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคนืเงินตนในเกณฑที่

เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวา

ระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

อ่ืนๆซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า

และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

C องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผูออกตราสารหนี้ไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน

ตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื ่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดลอมอื่นๆ อยางมากจึงจะมี

ความสามารถในการชําระหนี้ได 

D  องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิต

ภายในระดับเดียวกัน 
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สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเนนการวิเคราะหโอกาสที ่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After Default) 

แตอยางใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับ

ความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที ่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาวซึ่งมี

เครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั ้นใน

ระดับที่นาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

T4  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 

 อันดับเครดิตทกุประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเปนอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของ

ผูออกตราสารหนี้โดยไมรวมความเสี่ยงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใชเครื่องหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุวาตราสารหนี้ที ่มีเครื่องหมาย

ดังกลาวเปนตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยที่ความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน 

 ทรสิเรทติ้งยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ

ผูออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตรา

สารหนี้โดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารนั้นๆ หรือองคกรซึ่งรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสาร

นั้นๆ ท้ังน้ี แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไมเปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผลตอ

สาธารณะไปแลวในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณสําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงินขององคกรที่ทริส

เรทติ้งจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนใหนักลงทุน

ระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรน้ันๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดวย เหตุผล (Rationale) ที่แจงเหตุในการออก

ประกาศเตือนพรอมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกับอันดับเครดิตปจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโนมอันดับ

เครดิต” (Rating Outlook)  

 

เครดิตพินิจ เปนการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) 

และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน) 
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สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ Fitch Rating 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

นาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืน

ในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความนาเช่ือถือของ

ตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย

เพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความเปนไปได

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตาม

กําหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อ่ืนที่ไดรับการจัดอันดบัความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของ

ตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมี

ความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่าอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรยีบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงนิยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้น และ

ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเนื่องเทานั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้น 

ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย

ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดบัความนาเช่ือถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนีซ่ึ้งกําลังอยูในภาวะผิดนดัชําระหนี้ในปจจุบัน   

    

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตรา

สารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 

“นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่

ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับ

ความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารหนี้อ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทยีบเทากับกรณีที่ไดรับการจัด

อันดับความนาเช่ือถือที่สูงกวา 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมี

ความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 
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B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู ออกตราสารอื ่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี ่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและการเงนิในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง เมื่อเปรยีบเทียบ

กับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนิน

ธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดข้ึนแลวหรือกําลังจะเกิดข้ึน    

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สําหรับประเทศไทย 

      เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตางออกจากการจัด

อันดับความนาเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ 

เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับ

อันดับความนาเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC (tha)”   

      สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะสั้น 

นอกเหนือจาก “F1(tha)”  

      สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุนทราบวา

มีความเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจ

ระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความ

นาเชื่อถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการ

ปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้นๆ 

 

 

อัตราสวนการลงทุนของกองทนุเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบิ้ล บอนด ฟนด 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

  

ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตตํ่ากวา 2 

อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ไมจํากดัอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออกตราสารมีลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่งดงันี้ 

4.1 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

4.2 เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเปนประกัน 

ไมเกิน 20% 

(หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน

ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมี

ภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช 

credit rating แบบ national scale) 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5 ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

5.2 เปนตราสารที่มลัีกษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

5.2.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมลูเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเปนตราสารทีม่ีกําหนดวันชําระหนี้นอยกวาหรือเทากับ 397 วัน

นับแตวันทีล่งทุน และไมไดมลีักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตรา

สารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้ 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย บริษัทเงนิทุน หรือ บริษัทเครดติ 

ฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 

5.4 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกวา 397 วันนับแตวันที่

ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

1. 10% หรือ 

2. นํ้าหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  

6 

  

ทรัพยสินดังนี ้

6.1 ตราสารทีม่ีลักษณะครบถวนดงัน้ี 

6.1.1 เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย) 

6.1.2 มี credit rating อยูในระดบั investment grade 

6.1.3 เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

6.1.3.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใด

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) นํ้าหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 



 

P a g e  54 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด 

KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund  
KT-MFB 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6.1.3.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมลูเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 

6.1.3.3 ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหนี้นอย 

กวาหรือเทากับ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 6.1.3.1 

หรือ 6.1.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้ 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวางประเทศ ที่ประเทศไทยเปนสมาชกิ 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงนิตางประเทศ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบคุคล ตาม

ขอ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกวา 397 วันนับแตวันที่

ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดังน้ี ที่คูสญัญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณเีปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสญัญา แลวแตกรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange 

 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุมกจิการ (group limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททกุบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับ

บริษัทดังกลาว 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 25% หรือ 

(2) นํ้าหนักของทรัพยสินที่ลงทุน ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณเีปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

  

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเงนิ 

ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติ

บุคคลดังกลาว) เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสญัญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงนิทีม่ีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี เวนแต

เปนกองทุนรวมที่มีอายุโครงการนอยกวา 1 ป ให

เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินท่ีกองทุนรวมไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- อัตราขางตนไมใชกับกองทุนที่อายุกองทุน

คงเหลือนอยกวาหรือเทากับ 6 เดอืน ทั้งน้ีเฉพาะ

กองทุนที่มีอายุโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 ป 

  

2 ทรัพยสินดงัน้ี 

2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเงิน ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต

กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตาม

วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงือ่นไขใหกองทุนรวมสามารถขายคนืผู

ออกตราสารได 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 

เดือน 

2.3 total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

รวมกันไมเกิน 25% 

  

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการ

ลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสนิหรือคูสญัญา (single entity limit) 

แตไมรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก ที่มีลักษณะ

ครบถวนดังนี ้

5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ 6 ของสวนที่ 1 : อัตราสวน

การลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสญัญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade หรือไมมี 

credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

  

6 ทรัพยสินดงัน้ี 

6.1 ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน 

6.2 derivatives ที่มี underlying เปนตราสารตาม 6.1 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 20% 

  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

7 derivatives ดังนี ้

7.1 การเขาทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสีย่ง 

(hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงที่มีอยู 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวมไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ product 

limit  
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สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

1 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และศุกูก ของผู

ออกรายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐ

ไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

1.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนีสิ้นทางการเงิน (financial 

liability) ของผูออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชลีาสดุ ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนีสิ้น

ทางการเงนิที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป และยังไม

ปรากฏในงบการเงนิลาสุด บลจ. อาจนํามูลคาหนี้สินทางการเงิน

ดังกลาวมารวมกับมลูคาหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงนิลาสุดดวยก็ได

โดยขอมลูหนี้สินทางการเงนินั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปน

การทั่วไป และในกรณีทีผู่ออกตราสารไมมีหนีสิ้นทางการเงนิตามท่ี

เปดเผยไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลาสุด (รวมถึงกรณี

ยังไมครบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร) ให

ใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสาร

ตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสาร

ไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance 

program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออก

ใหม และมี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade 

หรือไมมี credit rating ให บริษัทจัดการลงทุนเพ่ือกองทุนภายใตการ

จัดการของบรษิัทจัดการรายเดยีวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคา

การออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีทีผู่ออก

ตราสารไดมีการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใน

ลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปน

รายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 1.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร ตาม

กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บริษัทหลักทรัพย 

10. สถาบันการเงนิระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

11. สถาบันการเงนิตางประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ 

บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรอื

กองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวยนั้น 

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถวนดังนี้โดยไดรบัความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

ทั้งน้ี การคํานวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทนุ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมด 

ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมทั้ง 4 ชนิด(1) (2) 

อัตราตามโครงการ  

 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.62–30 เม.ย.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.63–30 เม.ย.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.64–30 เม.ย.65) 

(% NAV) 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่

ประมาณการได (3) 

 - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

    - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

 

ไมเกิน 5.35 

ไมเกิน 5.35 

ไมเกิน 5.35 

ไมเกิน 5.35 

 

 

0.95 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

0.865 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

0.8585 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 คาธรรมเนียมการจัดการ(4) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกิน 2.14 

ไมเกิน 2.14 

ไมเกิน 2.14  

ไมเกิน 1.07 

 

0.59 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.587 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.5885 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(4) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกิน 0.0749 

ไมเกิน 0.0749 

ไมเกิน 0.0749  

ไมเกิน 0.0749 

 

0.03 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.032 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.0321 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน(4) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

 

ไมเกิน 0.535 

ไมเกิน 0.535  

 

0.17 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.214 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.2140 

ยังไมเปดใหบริการ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมทั้ง 4 ชนิด(1) (2) 

อัตราตามโครงการ  

 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.62–30 เม.ย.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.63–30 เม.ย.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.64–30 เม.ย.65) 

(% NAV) 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

ไมเกิน 0.535  

ไมเกิน 0.535 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 คาธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 2.675 

 คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

- ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 

 

ตามท่ีจายจริง แตไม

เกิน 1,070,000 บาท 

 

0.02 

 

 

- 

 

 

- 

-  ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามท่ีจายจริง แต

ไมเกิน 1.07 

- - - 

 คาสอบบัญชี ตามท่ีจายจริง 0.07 0.013 0.0109 

 คาธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจายจริง 0.03 - - 

 คาใชจายอ่ืนๆ(5) ตามท่ีจายจริง 0.04 0.019 0.0130 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได  

- - - - - 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมด 

- ชนิดสะสมมูลคา     

ไมเกิน 5.35 

 

0.95 

 

0.865 

 

0.8585 

- ชนิดจายเงินปนผล ยังไมเปดใหบริการ ยังไมเปดใหบริการ ยังไมเปดใหบริการ 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ยังไมเปดใหบริการ ยังไมเปดใหบริการ ยังไมเปดใหบริการ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน ยังไมเปดใหบริการ ยังไมเปดใหบริการ ยังไมเปดใหบริการ 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย ตามท่ีจายจริง - - - 

หมายเหต ุ
(1) เปนอัตราที่รวมภาษมีลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(2) ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนยีมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
(3) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน

ทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ

คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว

ไมรวมคาธรรมเนยีมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง  
(4) มูลคาทรัพยสินทีใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของ

มูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนาย

ทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มกีารคาํนวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ 
(5) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่แตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อ

หรือผูถือหนวยลงทุน(1) 

อัตราตามโครงการ 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.62 – 30 เม.ย.63 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ค.64 – 30 เม.ย.65) 

(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน(2) 

   - ชนิดสะสมมูลคา 

   - ชนิดจายเงินปนผล 

   - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21  

 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน(2) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (2) (3) 

(ชนิดสะสมมูลคา/ชนิดจายเงินปนผล/ชนิดขาย

คืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ(2)/ชนิดผูลงทุนสถาบัน) 

o กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out) 

o กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

   - ชนิดจายเงินปนผล 

   - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

 - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

 

 

ไมเกิน 3.21 

 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21 

 

 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก่ียวของกับการซื้อ

หรือขายหลักทรัพยเมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืน

หรือสับเปลี่ยน(4) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

 

 

ไมเกิน 0.535 

 ไมเกิน 0.535  

ไมเกิน 0.535   

ไมเกิน 0.535  

 

 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืนหนวย

ลงทุน 
ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน  ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

คาใชจายอ่ืนๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัท

จัดการ หรือนายทะเบียน ดําเนินการใหผูถือ

หนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี

ปกติ 

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหต ุ
 (1) เปนอัตราที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทาํนองเดยีวกัน 
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 (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ

รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ

เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 (3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร 

เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด 
 (4) คาใชจายในการซื ้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื ้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือ

คาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย  

 

 

ขอมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการจัดการ 

 

 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบ้ิล บอนด ฟนด 

KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอมูล ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2565 



กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund
ชื่อยอโครงการ : KT-MFB
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนที่ตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีใหแกผูลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และตองการแสวง
หาโอกาสในการลงทุนที่มากกวาการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Architas Flexible Bond
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ไอรแลนด ( IRELAND )
เปนกองทุน UCITS :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class R (USD) ซึ่ง
เสนอขายสําหรับลูกคารายยอย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั้งนี้ กองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) จัดตั้งตามหลักเกณฑของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)บริหารและจัดการโดย Architas Multi-Manager 
Europe Limited (Manager) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ Central Bank ประเทศไอรแลนด และเปนสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  โดยมอบหมายการบริหารการลงทุนของกองทุนหลักให Architas 
Multi-Manager Limited (Investment Manager) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงคการลงทุน คือ แสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปยัง
ตราสารหนี้และตราสารที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ 

บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอรแลนด โดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก อยางไรก็ตาม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน และ/หรือซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือ
จากสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตในกรณีทีเปนการเปลี่ยนแปลง
โดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณ
ดังกลาว



ทั้งนี้ กองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging)

สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือใหความเห็นชอบ
ใหลงทุนได นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 
2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) 
ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
หลักทรัพยนั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มี
ตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่
คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนม
แข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเปนกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไมนอยกวารอยละ 50 ของ NAV ซึ่งไม
ขัดกับระเบียบของ UCITS อยางไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑไทยที่เกี่ยวของ กองทุนรวมตราสารหนี้ตองมีการลงทุนในตราสารหนี้รวมกันไม
นอยกวารอยละ 80 ของ NAV แตเนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
รวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ไดอนุญาตใหกองทุนไทยสามารถกําหนดประเภทกองทุนตามชื่อ
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 
10 ของ NAV ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั่งไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เพื่อไมใหมีการไถถอนเกินกวา
รอยละ 10 ดังกลาว โดยคําสั่งไถถอนที่เกินกวารอยละ 10 กองทุนหลักจะทํารายการใหในวันทําการถัดไป อยางไรก็ดี บลจ. มิไดจํากัดการ
ไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนไทยแตอยางใด เพียงแตเปดเผยขอจํากัดของกองทุนหลักดังกลาวไวในรายละเอียดโครงการเทานั้น

ในกรณีที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนไทยสามารถลงทุน
ได เชน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) และ/หรือ 
Alternative Investment Fund Collective Investment Schemes ที่มีลักษณะไมเปนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดใหกองทุนไทยสามาถลงทุนได เปนตน ในอัตราสวนที่มากกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ บริษัท
จัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุน
ใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นวาการยายไป
ลงทุนในกองทุนดังกลาวเปนผลดีตอผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเปนประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนตางประเทศกองทุนใหม ที่มีคุณสมบัติตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให
ดําเนินการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุน
ทราบตอไป
(2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของ
กองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหักคาใชจายและสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม



สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุนหลัก ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิเชน กองทุนหลักมีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของ
กองทุนตางประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักตํ่ากวาตัวชี้วัด (Benckmark) (ถามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไป
จากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือ
ทําใหกองทุนนี้ไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักไดเลิก
โครงการ เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาดําเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนยายเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลาดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน
ตางประเทศมากกวา 1 กองทุน 

ในกรณีที่บริษัทอยูระหวางดําเนินการตามขางตน จนเปนเหตุใหการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง
ประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต
วันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน  เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการใน
การใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบังคับ โดย
วิธีการดังกลาวตองมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งเมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปลี่ยนแปลงดัง
กลาวจะมีผลใชบังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน แตการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการตองไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสิน และชวงระยะ
เวลาประมาณ 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการ
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการในการคํานวณสัดสวนการ
ลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ
(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนในตาง
ประเทศไดอยางเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุใหเชื่อไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้ 
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ 
(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการ



1 แจงเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทาง การดําเนินการของ 
บลจ. ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุน (แนวทางการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนที่ดี
ที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม) 

เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ  

 

2 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอ 1 ตอผูลงทุนทั่วไป (ดําเนินการให
บุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย) 

พรอมขอ 1 

 

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1  

 

ภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการ
เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ 

4 รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการตามขอ 3 แลวเสร็จ 

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Architas Flexible Bond

ชื่อ Architas Flexible Bond
อายุกองทุน ไมกําหนด
ประเทศที่จด
ทะเบียน ประเทศไอรแลนด (Ireland)

Fund 
Launch 
Date

03 ตุลาคม 2017

ประเภท
กองทุน ตราสารหนี้

วัตถุประสงค
การลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค คือ การแสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการ
เติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย
ประเภทตราสารหนี้ตางๆ

กองทุนมีเปาหมายที่จะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ใน
หนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด 
เพื่อหาโอกาสในการสรางผลตอบแทนผานการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทุนมีเปาหมายที่จะลงทุนสวนใหญในกองทุนอื่นๆ โดยกองทุนที่เลือกลงทุนสวนใหญจะมีการประเมินความ
สมํ่าเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ ความแข็งแกรงของกระบวนการลงทุน และ 
ระดับความแตกตางจากการลงทุนอื่นในพอรตการลงทุน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการลงทุน กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสาร หรือลงทุนผานหนวยลงทุน CIS โดย
หนวยลงทุน CIS ที่ลงทุนนั้น จะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งจะสะทอนถึงการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย 
ประเภทตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขายลวงหนา ดัชนีอางอิงทางการเงินและ / หรือสกุลเงินตางๆ

หนวยลงทุน CIS ที่ไปลงทุน บางสวนมีการบริหารแบบ Passive และบางสวนมีการบริหารแบบ Active ซึ่งใน
บางชวงเวลา หนวยลงทุน CIS ที่กองทุนลงทุนสามารถ Leverage ได

กองทุนนี้ไมมีขอจํากัดดานอัตราสวน ในการลงทุนโดยตรง หรือการลงทุนในหนวยลงทุน CIS โดยกองทุนอาจ



นโยบายการ
ลงทุน

ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาคภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือ กลุมอุตสาหกรรมหนึ่งได การลงทุนโดยตรง
และการลงทุนในหนวยลงทุน CIS (รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ของ Trust) จะลงทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือชี้
ชวน

ตารางแสดงการจัดสรรสินทรัพยตามประเภทสินทรัพย การจัดสรรสินทรัพยในบางชวงเวลาอาจจะอยูนอกเหนือ
สัดสวนนี้ไดเปนครั้งคราวตามสภาวะตลาด

ประเภทตราสาร
ประมาณการอัตราสวนการลงทุน

(INDICATIVE) (% ของ NAV)

ตราสารหนี้ 70-100%

เงินสด 0-30%

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ (รวมถึง Convertible bond) ,ตราสารหนี้ซึ่งสวนใหญ
จะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ออกในตลาดที่พัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม ซึ่งอาจเปนพันธบัตรรัฐบาล
หรือหุนกู ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือลอยตัว (Floating rate) ที่มีกําหนดอายุตราสารที่หลากหลาย และที่มี
อันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ Investment Grade หรือ ตํ่ากวาระดับ Investment Grade (โดยสถาบัน
การจัดอันดับที่ไดรับการยอมรับ) หรือ ไมไดรับการจัดอันดับ (unrated) โดยตราสารหนี้ดังกลาวจะขึ้นทะเบียน
หรือทําการซื้อขายใน regulated market , สินทรัพยสภาพคลองระยะสั้น เชน ตราสารตลาดเงิน ซึ่งจะเปนไป
ตามขอกําหนดของ Central Bank ซึ่งรวมถึงกองทุน UCITS , กองทุน alternative investment funds ที่ได
รับความเห็นชอบ, กองทุนรวมตลาดเงิน และ unlisted securities โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดของ 
UCITS

กองทุน อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก และ/หรือคํ้าประกันโดยผูออกตราสาร รายเดียว (รวมทั้งรัฐบาล หนวย
งานภาครัฐหรือทองถิ่น) ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับ Investment Grade ไดไมเกิน 10% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในทรัพยสิน หรือลงทุนผานหนวยลงทุน CIS ซึ่งการลงทุนผานหนวยลงทุน CIS จะทํา
เพื่อการกระจายความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน หรือ เพื่อใหกองทุนสามารถลงทุนในทรัพยสินบาง
ประเภท หรือผูจัดการกองทุนเฉพาะรายได ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนมากกวา 20% ในตลาดเกิดใหม ผานการ
ลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนในหนวยลงทุน CIS

ในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนใน FDI โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน หรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน

กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ซื้อขายในตลาดรอง เชน Futures รวมถึง bond futures, interest 
rate futures และ index futures) และ Options ( รวมถึง Options ที่อางอิงกับดัชนี, interest rates 
future หรือ bond futures) เพื่อใหเกิด exposure ในการลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน, เพื่อลดความ
เสี่ยงโดยทําการปองกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรือ เพื่อสรางผลตอบแทน

นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนใน financial derivative instruments (FDI) ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซื้อขาย 
derivatives (Over-the-counter: OTC) รวมถึง interest-rate swaps, Credit Default Swaps , Options 
(รวมถึง Options ที่อางอิงกับดัชนี, interest rates future หรือ bond futures) และ การทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Currency Contract) เพื่อใหมี exposure ในอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือเพื่อลดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกับคูสัญญาที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนด

โดยปกติ กองทุนจะถือเงินสดนอยกวา 30% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ แตในบางกรณีที่มีการคาดการณ หรือ 
สภาวะตลาดที่ไมเอื้ออํานวย กองทุนสามารถถือเงินสดไดถึง 40% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน



สําหรับการทําธุรกรรมประเภท total return swaps การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และการใหยืมหลักทรัพย 
ผูจัดการกองทุนคาดวาจะมีสัดสวนที่ 0% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม กองทุนอาจทํา
ธุรกรรมดังกลาวไดไมเกิน 50% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

การจายเงิน
ปนผล ไมจาย

วันทําการ
ซื้อขาย ทุกวันทําการซื้อขาย

Class & 
currency Class R / USD

ISIN Code IE00BZ122929

Bloomberg 
Ticker ARFBRRU:ID

Manager Architas Multi-Manager Europe Limited

Investment 
Manager Architas Multi-Manager Limited

Trustee State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Website www.architas.com

คาธรรมเนียมของกองทุน Architas Flexible Bond
คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  : ไมเกิน 3.00% เก็บจริง 0.95% (ขอมูล ณ 28 กุมภาพันธ 2561)
คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) :  5.00% 
คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : 3.00% 
Ongoing charge : 1.45% (ขอมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560)
*Ongoing charge  คือ total expense ซึ่งไดรวมคา management fee และคาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุน

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได

สรุปสาระสําคัญในสวนของกองทุน Architas Flexible Bond ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ

ทั้งนี้ หากกองทุน Architas Flexible Bond  (กองทุนหลัก) มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลวและ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซต ของบริษัท 



www.ktam.co.th เวนแตในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใด โดยเปนการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักใน
อนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว
ความเสี่ยงของกองทุน Architas Flexible Bond
• ความเสี่ยงของคูสัญญา (Counterparty Risk) การลมละลายของสถาบันผูใหบริการ เชน การดูแลรักษาสินทรัพย หรือ คูสัญญาของ
ตราสารอนุพันธ และคูสัญญาของเครื่องมือการเงินอื่นๆ อาจทําใหกองทุนขาดทุนทางการเงินได
• ความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds- Liquidity Risk) กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอื่น และสภาพคลอง
ของกองทุนนั้นขึ้นกับสภาพคลองของกองทุนที่อางอิง (Underlying Funds) ถากองทุนที่อางอิงระงับหรือเลื่อนการจายเงินจากการขายคืน
หนวยลงทุน อาจทําใหกองทุนรวมหนวยลงทุนไมสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนตามที่นักลงทุนตองการได
• ความเสี่ยงดานเครดิตของตราสารหนี้ (Credit Risk – Bonds) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งใหผลตอบแทนที่แนนอนหรือไมแนนอน 
และอยูในรูปแบบของการกูยืม มูลคาของตราสารจึงขึ้นกับความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร ทําใหมีความเสี่ยงหากผูออก
ตราสารไมสามารถชําระหนี้ได แมวากองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือสูง แตอันดับความนาเชื่อถือที่สูงนั้นไมได
รับประกันความสามารถในการชําระเงิน
• ความเสี่ยงดานเครดิตของตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่ลงทุนได (Credit Risk – Non-Investment Grade Bonds) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ออกโดยผูออกตราสารที่ถูกพิจารณาวาอาจมีโอกาสผิดนัดชําระหนี้ (มีความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่ลงทุนได) ถาผู
ออกตราสารผิดนัดชําระหนี้ อาจทําใหกองทุน และเงินของนักลงทุนขาดทุนได
• ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกวาตลาดที่พัฒนาแลว ความไม
สงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามีโอกาสเกิดขึ้นไดมากกวา และอาจสงผลกระทบตอมูลคาของกองทุนและเงินของนักลงทุน
• ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพื่อการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสี่ยง) หรือเพื่อการ
ลงทุน ซึ่งการใชตราสารอนุพันธอาจทําใหราคาหุนผันผวนซึ่งสงผลใหกองทุนและเงินของนักลงทุนขาดทุนได

 

ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ไดแก 
1 ตราสารหนี้
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั๋วแลกเงิน
1.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู
1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 - 1.7 ตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม

2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไมรวมตราสาร Basel III)

3. ศุกูก

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ

สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายไทย เปนไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไมลงทุนใน
หนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเชนเดียวกันกับตราสาร transferable 
securities

สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)

สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 
ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้ 



1. ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได 
2. อัตราดอกเบี้ย 
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
4. เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 
5. ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1. – 4. หรือ 7.
6. ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 5. 
7. underlying อื่นตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :
สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 
ประเภทของตราสารตางประเทศ ไดแก 
1. ตราสารหนี้ตางประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.3 หุนกู  (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั๋วแลกเงิน
1.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู
1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 - 1.7 ตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม

2.  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตางประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III)

3. ศุกูก

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ

สวนที่ 2 :  ทรัพยสินประเภทหนวย CIS กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายตางประเทศ เปนไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม
ลงทุนในหนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเชนเดียวกันกับตราสาร 
transferable securities

สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)

สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 
ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้ 
1. ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได 
2. อัตราดอกเบี้ย 
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
4. เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 
5. ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1. - 4 หรือ 7
6 ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 5
7 underlying อื่นตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท



นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

                              ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)

รายละเอียดอื่นๆ
(1) ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได ไมเกินรอยละ 
15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แตไมเต็มจํานวนที่เพิ่มอีก
รอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนิน
การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลวและไมถือวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
                         

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive 
Management) สวนกองทุน Architas Flexible Bond มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
- สิทธิที่จะไดรับเงินปนผล
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : KT-MFB-A
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดสะสมมูลคา
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชนจากการลงทุน (Total return) 

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D



เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดจายเงินปนผล
คําอธิบาย :

- เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล  - เหมาะสําหรับ
นิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไป
ตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดผูลงทุนสถาบัน
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

6. การจายเงินปนผล
ชื่อยอ นโยบายการจายเงินปนผล

KT-MFB-A ไมจาย
KT-MFB-D จาย
KT-MFB-R ไมจาย
KT-MFB-I จาย

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

- กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จาก
กําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลแลวแตกรณี 
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลใดๆ จะตองไมทําใหเกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จายเงินปนผลนั้น

- การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนในอนาคต 

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้

(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปดสมุด



ทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย

(2) บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้

(2.1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

(2.2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไม
ระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ

(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวใน
แบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน

(4) ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน 
ซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผลบริษัทจัดการอาจจายเงิน
ปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันก็ได โดยปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอนดําเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท
จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : KT-MFB-A
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

 - กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

- กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกินปละ 4 
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวย
ลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ



การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผล
กระทบตอการชําระราคา

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ในอนาคต 
โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแหง 
และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน โดยมีมูลคาขั้นตํ่านอยกวาที่ระบุไวใน
โครงการในบางกรณีได เพื่อรองรับการสงเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดสวนตามประเภททรัพยสิน และบริการ
ตางๆ ของบริษัทจัดการ โดยเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหนวยลงทุน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต
 การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลคาขั้นตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหนวยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนําสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขใน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไวในโครงการ และคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวมายังบริษัทจัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนจน
ครบถวนกอนสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากบริษัท
ประกันชีวิต และไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น
ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไวในแบบฟอรมหรือในกรมธรรม 

(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
บริษัทประกันชีวิตอาจสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนประจําทุกเดือนเพื่อนําคาขายคืนหนวยลงทุนมาชําระคาการประกันภัย คาใช
จายในการดําเนินการ และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม หรือคาธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม ซึ่งมูลคา
ในการขายคืนอาจตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนเปน
รายป 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบคาใชจายลาสุดไดทางโทรศัพท หรือชองทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต 

การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะ
ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา โดย
บริษัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือกรมธรรม ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่
มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา 
ซึ่งวิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเปนไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :



การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระ
คาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได 
เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนแลว
(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปดไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขางตน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑตามที่ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ
กําหนดใหสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคตหรือ
หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจ
มีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา
หลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผู
ถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม 
เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 
(2) ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงาน และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมายมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําสั่งใหเปนวัน
หยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป หรือ
อื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผล
กระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด
เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ
หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้ 
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหนวยลงทุนที่ไดจดทะเบียนไว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching in)  จนกวาบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะ



ทําการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งตอไป โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือ
เว็ปไซตของบริษัทจัดการ
ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน 
(Concentration Limit) ใกลเคียงกับอัตราสวนหรือมูลคาที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยจะ
เปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching 
in) โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : KT-MFB-A 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกลาวขางตนเปนการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อ
หรือขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มีการปรับเพิ่ม
ขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการรายป

1. ชื่อยอ : KT-MFB-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สิน

ทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ
ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ



คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
1. ชื่อยอ : KT-MFB-A 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : KT-MFB-A 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด
หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมอื่นๆ ดังกลาวขางตนเปนการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก 
เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายครั้งแรกจะจายตามจํานวนที่จายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉลี่ยเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก 



(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,070,000 บาท 
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) คาใชจายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกที่ใชเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม 
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน เอกสาร
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เกี่ยวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัด
สงหนังสือบอกกลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน 
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน รายงานประจําป และเอกสารเผยแพรถึงผูถือหนวยลงทุน 
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ 
(ช) คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง เครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย และ/หรือของผูคํานวณและ
ประกาศดัชนี (Index Provider) ตามที่จายจริง และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนํา
มาใชในการคํานวณตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน ตามที่จายจริง
(ซ) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน 
(ญ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน 
(ฎ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คา
ใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว 
(ฏ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ฐ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการสื่อสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย 
(ฑ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน 
(ฒ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ของกองทุนรวม 
(ณ) คาธรรมเนียมตอรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee) 
(ด) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของในตางประเทศ (ถามี) เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ของ
กองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามที่จายจริง 
(ต) คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง 
(ถ) คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผานระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้ง
ระบบอื่นใดเพื่อประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง 
(ท) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จาย
จริง 
(ธ) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
คาประกันความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามที่จายจริง 
(น) คาใชจายที่เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ (ถา
มี) ตามที่จายจริง 
(บ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง 
(ป) คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ รวมทั้ง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินในตางประเทศ ที่นอกเหนือจาก “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป” ตามที่จายจริง
(ผ) คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระภายนอกที่ทําหนาที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : 
IOE) ตามที่จายจริง



การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย 

(3) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย ไดแก 
(ก) คาอากรแสตมป 
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย 
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี) 

(4) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 8.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงิน
และเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปน
รายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีแตละป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เฉพาะภายในรอบป
บัญชีแรกของกองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินกวาคาธรรมเนียมการจัดการ ที่บริษัทเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ หากมีคาธรรมเนียมหรือคาใช
จายดังกลาวที่เกิดขึ้นภายในรอบปบัญชีแรกของกองทุนเกินกวาอัตราที่บริษัทจัดการกําหนดไว ใหเรียกเก็บสวนที่เกินนั้นจากกองทุนรวม

• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)

อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อยอ : KT-MFB-A

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อยอ : KT-MFB-A

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย



2. ชื่อยอ : KT-MFB-D

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
1. ชื่อยอ : KT-MFB-A

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KT-MFB-D

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KT-MFB-R

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KT-MFB-I

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อยอ : KT-MFB-A

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม



ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : -
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

- คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย 
• กรณีสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทุน
ไมเกินรอยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนโดย
คํานวณเขาไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่ง
ขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย 

• กรณีสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ไมเกินรอยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เขา(switching in) หรือสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเขาไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อ
หรือสั่งขายหลักทรัพย  

- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด 

- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด 

- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย
กําหนด 



บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปน
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอนหนวย
ลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นๆ จากผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ในอัตราที่
แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม มัลต ิ
แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน การรับซื้อคืนหนวยลงทุน การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และคา
ธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนในอัตราที่ไมเทากัน 

อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน การรับซื้อคืนหนวยลงทุน การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของ กองทุนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณนั้นเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน 

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น 

*** คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย 

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

การดําเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงคา
ธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย



1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ
1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุใน
โครงการ

เปดเผย2ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥3 วันทําการกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ1  

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ
อัตราที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
ที่เปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของ
อัตราที่ระบุไวในโครงการ

เปดเผย2ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติ3เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย
2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2ใหผูลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวใน
โครงการ

ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานเห็นชอบการแกไข
โครงการในเรื่องดังกลาว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น
2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : KT-MFB-A

- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลด
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตาง
กันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing 



threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถ
ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมได
รับการจัดสรรหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน
ของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ



การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด  
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน 
(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
(2)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด



กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

ผูจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการไถถอนหนวยลงทุนสูงสุด 3% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย โดยขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของธนาคารกลาง ผูจัดการอาจแยกคาธรรมเนียมในการ
ไถถอนระหวางผูถือหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายใดๆ ได (ตามเงื่อนไขสูงสุดดังกลาว)

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวย
ลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice 
period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได  

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม



ไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน, 
สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลอง
กับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได

ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold  ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) 
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ  gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไม
มีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปด
ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช



บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่
ประกาศใช 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  ไดแก การ
ยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ หากการไถถอนทั้งหมด ในวันทําการซื้อขายใด ๆ มากกวาหรือเทากับ 10% 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ก็อาจถูกปรับลดลงตามอัตราเพื่อใหจํานวนหนวยสําหรับการไถถอนในวันทํา
การซื้อขายนั้นๆ ไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และสําหรับสวนที่ยังไมไดรับการไถถอน จะถือ
วาเปนคําสั่งไถถอนในวันทําการซื้อขายถัดไป และในแตละวันทําการ

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย



คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

2. ชื่อยอ : KT-MFB-D
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลด
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตาง



กันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  



ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถ
ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมได
รับการจัดสรรหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน
ของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด  
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ



บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน 
(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
(2)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้



ผูจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการไถถอนหนวยลงทุนสูงสุด 3% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย โดยขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของธนาคารกลาง ผูจัดการอาจแยกคาธรรมเนียมในการ
ไถถอนระหวางผูถือหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายใดๆ ได (ตามเงื่อนไขสูงสุดดังกลาว)

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวย
ลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice 
period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได  

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :



ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน, 
สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลอง
กับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได

ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold  ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) 
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ  gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไม
มีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปด
ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่
ประกาศใช 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  ไดแก การ
ยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ หากการไถถอนทั้งหมด ในวันทําการซื้อขายใด ๆ มากกวาหรือเทากับ 10% 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ก็อาจถูกปรับลดลงตามอัตราเพื่อใหจํานวนหนวยสําหรับการไถถอนในวันทํา
การซื้อขายนั้นๆ ไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และสําหรับสวนที่ยังไมไดรับการไถถอน จะถือ
วาเปนคําสั่งไถถอนในวันทําการซื้อขายถัดไป และในแตละวันทําการ

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก



เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

3. ชื่อยอ : KT-MFB-R
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลด
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตาง
กันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น 



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถ
ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น 



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมได
รับการจัดสรรหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน
ของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด  
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน 
(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด



บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
(2)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

ผูจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการไถถอนหนวยลงทุนสูงสุด 3% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย โดยขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของธนาคารกลาง ผูจัดการอาจแยกคาธรรมเนียมในการ
ไถถอนระหวางผูถือหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายใดๆ ได (ตามเงื่อนไขสูงสุดดังกลาว)

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ



ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวย
ลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice 
period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได  

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง



เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน, 
สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลอง
กับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได

ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold  ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) 
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ  gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไม
มีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปด
ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่



ประกาศใช 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  ไดแก การ
ยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ หากการไถถอนทั้งหมด ในวันทําการซื้อขายใด ๆ มากกวาหรือเทากับ 10% 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ก็อาจถูกปรับลดลงตามอัตราเพื่อใหจํานวนหนวยสําหรับการไถถอนในวันทํา
การซื้อขายนั้นๆ ไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และสําหรับสวนที่ยังไมไดรับการไถถอน จะถือ
วาเปนคําสั่งไถถอนในวันทําการซื้อขายถัดไป และในแตละวันทําการ

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน



อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

4. ชื่อยอ : KT-MFB-I
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลด
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตาง
กันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด



กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถ
ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน



ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมได
รับการจัดสรรหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน
ของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด  
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน 
(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
(2)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 



บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด 
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

ผูจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการไถถอนหนวยลงทุนสูงสุด 3% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย โดยขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของธนาคารกลาง ผูจัดการอาจแยกคาธรรมเนียมในการ
ไถถอนระหวางผูถือหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายใดๆ ได (ตามเงื่อนไขสูงสุดดังกลาว)

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง



กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวย
ลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice 
period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได  

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือดังกลาว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการไดใช
ความพยายามอยางดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและตอมาทราบวากองทุนปลายทางมี
การใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน



รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน, 
สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลอง
กับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได

ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold  ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) 
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ  gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไม
มีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปด
ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่
ประกาศใช 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  ไดแก การ
ยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา 



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ หากการไถถอนทั้งหมด ในวันทําการซื้อขายใด ๆ มากกวาหรือเทากับ 10% 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ก็อาจถูกปรับลดลงตามอัตราเพื่อใหจํานวนหนวยสําหรับการไถถอนในวันทํา
การซื้อขายนั้นๆ ไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และสําหรับสวนที่ยังไมไดรับการไถถอน จะถือ
วาเปนคําสั่งไถถอนในวันทําการซื้อขายถัดไป และในแตละวันทําการ

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 2 วันทําการ



และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยการคํานวณมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการดังกลาวไมครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต บริษัทจัดการจะใชหลักปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ เปนสากล โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศเพื่อคํานวณมูลคาหลักทรัพยและ
ทรัพยสินของกองทุนในตางประเทศใหอยูในรูปสกุลเงินบาท เพื่อนํามาใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ (Spot Rate)  เวลาประมาณ 16.00 น.  
ตามเวลาในประเทศไทย ของวันทําการซื้อขาย ที่ประกาศโดย Bloomberg หรือ Reuters หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือระบบอื่น
ใดที่มีการเผยแพรขอมูลสูสาธารณชนและสามารถใช อางอิงได ในการคํานวณ 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคที่จะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศในแหลงขอมูลอื่นใด และ/หรือเวลา
อื่นใด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากแหลงขอมูลและ/หรือเวลาดังกลาวได บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากแหลงขอมูลอื่น ๆ หรือเวลาอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใตความเห็น
ชอบของผูดูแลผลประโยชน หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประกาศกําหนด

เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ 
และ/หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุให
บริษัทจัดการไมสามารถคํานวณ และประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ภายในระยะเวลาที่กําหนดได บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมชักชา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานวณภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดรับมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนตางประเทศ และประกาศภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามระยะเวลาการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและ
ราคาหนวยลงทุน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวน
ในชวงระยะเวลาดังกลาว 
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว

รายละเอียดเพิ่มเติมการแบงชนิดหนวยลงทุน : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมชนิดหนวยลงทุนชนิดอื่นๆ และ/หรือเปดบริการหนวยลงทุนชนิดที่ยังไมเปดใหบริการ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดที่ : www.ktam.co.th
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

1 EMPIRE TOWER,32ND FLOOR, SOUTH SATHORN ROAD, YAN NAWA, SATHON, Bangkok 10120

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด 

(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 

(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว 

(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน 

(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามวิธีการที่คณะ
กรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน

(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน

(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที่วิธีการที่คณะกรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
 
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอ
การเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 

(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในรายละเอียดสวนขอผูกพัน “การเลิกกองทุนรวม”



(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น 

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น 

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด 

(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น 

(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนใน
การแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน 

(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดใน“เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน 

(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย 
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -



ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

อาคารสาทรนครทาวเวอร 3 10/F 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในสัญญา 

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินซื้อ
หนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สั่งซื้อตามสิทธิ สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว 

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

(5) พิจารณาใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจาก
ที่กําหนดไวในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(6) จายเงินตามคําสั่งของผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้ 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน ตามขอ (ก) และ (ข) จะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. 

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณ มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว 

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย ดูแล ทวงถามติดตามทรัพยสินหรือรักษา
สิทธิในทรัพยสินของกองทุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนพึงจะไดรับ รวมทั้ง
ดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองปองกันการเสียสิทธิที่มีอยูหรือ
เกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดย
ทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร 

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ 
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ 
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 



(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด หาก
บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ใหผูดูแลผลประโยชนจัดทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผู
ดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
ไว โดยเครงครัด 

(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ 

(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน 

(15) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุด
รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขาย
หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 

(16) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 

(17) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และ
รายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวันสิ้น
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน 

(18) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

(19) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพื่อชําระใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

(20) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน 

(21) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปน
ตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

(22) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน 

(23) ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือการ
ไมกระทําตามหนาที่ โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู



ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 

1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไวผูดูแลผลประโยชน หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 
30 วัน 

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
ไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

5. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการ แกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู
ดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได



หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277  

และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศ (ถามี)

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 

ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง ใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในโครงการ

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ชนิดสะสมมูลคา : ไมจาย 

ชนิดจายเงินปนผล : จาย ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในโครงการ 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ไมจาย 



ชนิดผูลงทุนสถาบัน : จาย ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในโครงการ 

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบเปดบัญชีกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอ
โอนหนวยลงทุน 

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอมหลักฐาน
การรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน 

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผู
โอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่
กําหนด  

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

-

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ประกาศกําหนด

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุน
รวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดัง
กลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ระบุไวภายใตหัวขอ“การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” 

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

-

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม



โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนดแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาใบคํา
ขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชีและการซื้อหนวย
ลงทุน 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 3. นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอ
เมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนแลว และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว 

ในกรณีที่ผูสั่งซื้อตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคลเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุน
รวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปนผูไดรับเงินที่
ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ดังตอไปนี้ 

4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายในวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือ
หนวยลงทุนมีหนาที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง ณ ที่ทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ที่ผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชี หรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปน
ปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึก
รายการใหเปนปจจุบัน ใหถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนเปนรายการที่ถูกตอง 

ผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนที่รองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นใดหรือที่ไดรับการ
แตงตั้งเพิ่มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัทจัดการจะปดประกาศไวที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 



บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผู
ถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสงมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่
บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสง
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปนสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุด ดังนั้น หากปรากฏขอผิดพลาดใดๆ ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาด
ภายใน 7 วันทําการนับ ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถรองขอหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแก
กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือ
วาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้

(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย

(2) บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้

(2.1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

(2.2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไม
ระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ

(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวใน
แบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน

(4) ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน 
ซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผลบริษัทจัดการอาจจายเงิน
ปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันก็ได โดยปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอนดําเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด



ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท
จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่บริษัทจัดการไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไปซึ่งขั้นตอนที่กําหนดตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : -
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้ 
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว  เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน: -
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว



ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : -
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้ 

(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบลานบาทในวันทําการใด 
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวม 

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหารายในวันทําการใด 

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวง (interval 
fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดใหรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนเทานั้น 



ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 

(4) กรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
ตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมดังตอไปนี้ 
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 
(ข) กองทุนรวมดัชนี 
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ 
(ง) กองทุนรวมหนวยลงทุน 
(จ) กองทุนรวมฟดเดอร

2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน 

3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ 

4. เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 

(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม 

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 

(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ 

(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนในตาง
ประเทศไดอยางเหมาะสม 

(5) กรณีมีเหตุใหเชื่อไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

(6) กรณีที่กองทุน Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิดของหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนเปดเคแทม มัลต ิ
แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด ไมอาจลงทุนได โดยประเภทและชนิดของทรัพยสินดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปนี้ 
1 เมื่อปรากฏเหตุใหเลิกกองทุน ตามขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังตอไปนี้ เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
1)  ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
2)  แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
      2.1)  แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย โดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได
      2.2)  แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
      2.3)  แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
3)  จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถ
กระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ



4)  ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 3 ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน 
และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

2. กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการ ดังนี้
 

การดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.  แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

      1.1  แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

      1.2   แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

     1.3  แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

≥   5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน

2.  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว 
≥   5 วันทําการ

กอนวันเลิก
กองทุน

3.  จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม

ใหเสร็จสิ้นกอน
วันเลิกกองทุน

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม และ
แจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระ
บัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงิน
คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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