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สอบถามขอมูลเพิม่ เติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รหัสกองทุน : KGB
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
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KT-MFE
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 5 สิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund
KT-MFE
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน
ตราสารทุน
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Architas Flexible Equity
อายุโครงการ
ไม่กําหนดอายุโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน
ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน ไม่กําหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
ไม่กําหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกอง
10 เมษายน 2561
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
15 พฤษภาคม 2561
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class R (USD) ซึ่ง
เสนอขายสําหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั้งนี้ กองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย Architas Multi-Manager
Europe Limited (Manager) ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ Central Bank ประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมอบหมายการบริหารการลงทุนของกองทุนหลักให้ Architas Multi-Manager
Limited (Investment Manager) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ แสวงหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน
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บริษัทจัดการจะส่งคําสัง่ ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใด
นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความ
เห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตรา
สารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัว
แปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น
กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
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เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ NAV ซึ่งไม่
ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกําหนดประเภท
กองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ
10 ของ NAV ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อย
ละ 10 ดังกล่าว โดยคําสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป อย่างไรก็ดี บลจ. มิได้จํากัดการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจํากัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น
ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้
ได้แก่ loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนที่มากกว่า
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่
ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนใน
กองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิมได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ
กองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุน
ต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักตํ่ากว่าตัวชี้วัด (Benckmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจาก
วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทําให้
กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็น
ต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดําเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
มากกว่า 1 กองทุน
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ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่
วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วงระยะเวลา
ประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทําการขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหากปรากฏว่า มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่
ปรากฏเหตุ
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(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ
เหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว
ด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ไม่มี เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Equity ไม่มีดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วดั ของกองทุน Architas Flexible Equity ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ดังนี้
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คําอธิบายเพิ่มเติม

KT-MFE-A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล

KT-MFE-D

- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล - เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไข
ที่กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KT-MFE-R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

KT-MFE-I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไข
ที่กรมสรรพากรกําหนด

1. ชนิดสะสมมูลค่า

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ และ/หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th
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ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก ดังนี้
ชื่อ
อายุกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
Fund Launch Date
ประเภทกองทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน

นโยบายการลงทุน

Architas Flexible Equity
ไม่กําหนด
ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)
03 ตุลาคม 2017
ตราสารทุน
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ การแสวงหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จาก
การเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปใน
สินทรัพย์ประเภทตราสารทุน
กองทุนมีเป้าหมายที่จะถือครองสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 50% และไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ในหน่วยลงทุนประเภท CIS โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของ
ตลาด เพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ผ่านการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน
กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนอื่นๆ โดยกองทุนที่เลือกลงทุนส่วนใหญ่จะมีการประเมิน
ความสมํ่าเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ ความแข็งแกร่งของกระบวนการ
ลงทุน และระดับความแตกต่างจากการลงทุนอื่นในพอร์ตการลงทุน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และอาจลงทุนโดยตรง (ตาม
รายละเอียดแนบท้าย) โดยกองทุนที่จะลงทุนนั้น จะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนโดยตรง
ในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และ/หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ดัชนีอ้างอิงทางการเงินและ / หรือสกุลเงินต่างๆ
หน่วยลงทุน CIS ที่ไปลงทุน บางส่วนมีการบริหารแบบ Passive และบางส่วนมีการบริหารแบบ Active ซึ่ง
ในบางช่วงเวลา หน่วยลงทุน CIS ที่กองทุนลงทุนสามารถ Leverage ได้
กองทุนนี้ไม่มีข้อจํากัดด้านอัตราส่วนในการลงทุนโดยตรง หรือการลงทุนในหน่วยลงทุน CIS โดยกองทุนอาจ
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาคภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ใดก็ได้ การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหน่วย
ลงทุน CIS (รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ของ Trust) จะลงทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน
ตารางแสดงการจัดสรรสินทรัพย์ตามประเภทสินทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์ในบางช่วงเวลาอาจจะอยู่
นอกเหนือสัดส่วนนี้ได้เป็นครั้งคราวตามสภาวะตลาด
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ตราสารทุน
เงินสด

KT-MFE

ประมาณการอัตราส่วนการลงทุน (INDICATIVE)
(% ของ NAV)
80-100%
0-20%

นอกเหนือจากการลงทุนในหน่วยลงทุน CIS แล้ว กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงในตราสารทุน (เช่น หุ้น
สามัญ หรือหุ้น บุริมสิ ทธิ) ในหน่ว ยลงทุน หรือทรัส ต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate
Investment Trusts ("REITS")) และตราสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ตราสารทุ น เช่ น American Depositary
Receipts ("ADRs") และ Global Depositary Receipts ("GDRs") โดยเป็นไปตามประมาณการอัตราส่วน
การลงทุนข้างต้น
กองทุนอาจจะลงทุนมากกว่า 20% ในตลาดเกิดใหม่ ผ่านการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนในหน่วยลงทุน
CIS
ในการทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนใน FDI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน หรือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดรอง เช่น Futures (รวมถึง index Futures) และ
Options (รวมถึง Options ที่อ้างอิงกับดัชนี) เพื่อให้เกิด exposure ในการลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือชี้
ชวน เพื่อลดความเสี่ยงโดยทําการป้องกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรือเพื่อสร้างผลตอบแทน
นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนใน financial derivative instruments (FDI) ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย
derivatives (Over-the-counter: OTC) FDI Swaps (รวมถึง total return swaps) , Options (รวมถึง
Options ที่อ้างอิงกับดัชนี) และการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward
Currency Contract) เพื่อให้มี exposure ในอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กับคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด

การจ่ายเงินปันผล
วันทําการซื้อขาย
Class & currency
ISIN Code
Bloomberg Ticker
Manager

สําหรับการทําธุรกรรมประเภท total return swaps การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และการให้ยืมหลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะมีสัดส่วนที่ 0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจทํา
ธุรกรรมดังกล่าวได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่จ่าย
ทุกวันทําการซื้อขาย
Class R / USD
IE00BZ127Z37
ARFERRU
Architas Multi-Manager Europe Limited
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Investment Manager Architas Multi-Manager Limited
Trustee
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Website
www.architas.com
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Architas Flexible Equity
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) : ไม่เกิน 3.00% เก็บจริง 1.10% (ข้อมูล ณ 29/04/2022)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) : 5.00%
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : 3.00%
Ongoing charge: 1.70 % (ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2022)
*Ongoing charge คือ total expense ซึ่งได้รวมค่า management fee และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
สรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Architas Flexible Equity ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หากกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของ
บริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทมี ีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลัก
ในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
ความเสี่ยงของกองทุน Architas Flexible Equity
ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) การล้มละลายของสถาบันผู้ให้บริการ เช่น การดูแลรักษาสินทรัพย์ หรือ คู่สัญญาของตรา
สารอนุพันธ์ และคู่สัญญาของเครื่องมือการเงินอื่นๆ อาจทําให้กองทุนขาดทุนทางการเงินได้
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds- Liquidity Risk) กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอื่น และสภาพคล่อง
ของกองทุนนั้นขึ้นกับสภาพคล่องของกองทุนที่อ้างอิง (Underlying Funds) ถ้ากองทุนที่อ้างอิงระงับหรือเลื่อนการจ่ายเงินจากการขายคืน
หน่วยลงทุน อาจทําให้กองทุนรวมหน่วยลงทุนไม่สามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่นักลงทุนต้องการได้
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 ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว ความ
ไม่สงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนและเงินของนัก
ลงทุน
 ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการลดความเสี่ยง (ป้องกันความเสี่ยง) หรือเพื่อ
การลงทุน ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์อาจทําให้ราคาหุ้นผันผวนซึ่งส่งผลให้กองทุนและเงินของนักลงทุนขาดทุนได้
ผลการดําเนินงานของกองทุน Architas Flexible Equity

- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ที่มา : Key investor information ณ วันที่ 16/02/2022
https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/kiids/architas-flexibleequity-retail-class-r-usd-units.pdf
ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Architas Flexible Equity
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ที่มา : ข้อมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลัก ฉบับเดือนเมษายน 2565
https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/otherdocuments/architas-flexible-equity-institutional-class-i-usd.pdf
การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่กําหนดใน
การจัดแบ่งประเภทของกองทุนซึ่งกําหนดตามประเภทของ
ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่ง
จะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ย ในรอบปี
บัญชี >80% ของ NAV

อัตราส่วนการลงทุนของ ทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศ
ประมาณการอัตราส่วนการลงทุนกองทุนหลัก (INDICATIVE) : ตรา
สารทุน 80-100% ของ NAV

นอกจากนี้ กองทุนนี้ยังมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถ
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กําหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกําหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวม
ตราสารทุนได้
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
3 ปี
0.53
16.60%

Information ratio
Volatility
หมายเหตุ
1) ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
2) ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

5 ปี
-

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จ่ายเงินปันผลนั้น
 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ชนิดสะสมมูลค่า
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
 กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควรจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น และการพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ลักษณะที่เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุน
เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ทั้งหมด และ
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ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่ง
เหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว
จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไป
หลักเกณฑ์ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้
ฟันด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย Architas Flexible Equity
ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และคํานึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่กําหนดไว้เป็นหลัก
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์
เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ เป็นหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนรวมหลักมี
วัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การแสวงหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและ
รายได้ บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุน จึงอาจทําให้ได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทําให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ใน
กรณี ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
ถูกต้องต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
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ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง
ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) ในกรณีที่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับวันดังกล่าว
และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณี
พิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทําการติดต่อกัน
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
- Website : www.ktam.co.th
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9
ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
- Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ปัจจัยความเสีย่ งของกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตาม
ผลการดําเนินงานของกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ
ขณะนั้น และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุน
Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เช่น ความเสี่ยงจาก
สภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ดังนี้
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1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์
ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และ
ส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสมํ่าเสมอ
2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
 กองทุน Architas Flexible Equity เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มี
คุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการลงทุนที่เข้มงวด และ
 กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายไทย โดยบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวะการณ์อย่างสมํ่าเสมอ
3) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะความเสี่ยง
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) จึง
อาจทําให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
นําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก กองทุนหลักก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่ลงทุนด้วย ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนตํ่ากว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้ม
แข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
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4) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในการพิจารณาทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตาม
ความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง
5) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาด
สภาพคล่องในการซื้อขาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Architas Flexible
Equity ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ จึงทําให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนตํ่า
6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Architas
Flexible Equity ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์
รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ดังกล่าว
7) ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจ
แตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจ
เผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก
ประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ใน
กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และ
ระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความ
เสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดําเนินการหรือ
แต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทําได้ แต่ใน
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การดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุน
และผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
8) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวัง
ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง
9) ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว ความ
ไม่สงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนและเงินของนักลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในหลายประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนมีการติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนมีการลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ
10) ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการลดความเสี่ยง (ป้องกันความเสี่ยง) หรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ตราสารอนุพันธ์อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หาก
กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์ของกองมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying
Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่
กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว
กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทําการพิจารณาการลงทุน วิเคราะห์
และติดตาม รวมทั้งประเมินผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
1. KT-MFE-A
2. KT-MFE-D
3. KT-MFE-R
4. KT-MFE-I
- เครื่องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตร
การคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในโครงการ และหรือ
ปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
นี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กําหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิม่ เติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการได้
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (best
effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวของกองทุน
ปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดโดยพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
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มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครือ่ งมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือ swing
pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ
swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทํา
การนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กําหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิม่ เติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการได้
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (best
effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวของกองทุน
ปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม
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บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies
– ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและ
หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทํา
การนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทํารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใช้
เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือหน่วยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดําเนินการได้
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์
พอสังเขป ดังนี้
ผู้จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุนสูงสุด 3% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกําหนดของธนาคารกลาง ผู้จัดการอาจแยกค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายใดๆ ได้ (ตาม
เงื่อนไขสูงสุดดังกล่าว)
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่
มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางด้วย
- การกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั่วไป
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เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา :
7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า ร้อย
ละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทําให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ได้จาก Notice
period นั้นเช่นเดียวกับคําสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทํารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่
กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (best
effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวของกองทุน
ปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
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ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ,
สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่
กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทํา
การซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า
Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription)
บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า
Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
คําสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับ
รองรับการยกเลิกคําสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกิน
กว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption
Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ใน
โครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่กําหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่
เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไม่
ชักช้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
Redemption Gate ในวันทําการนั้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์
พอสังเขป ดังนี้
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ หากการไถ่ถอนทั้งหมด ในวันทําการซื้อขายใด ๆ มากกว่าหรือเท่ากับ 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ก็อาจถูกปรับลดลงตามอัตราเพื่อให้จํานวนหน่วยสําหรับการไถ่ถอนในวันทําการซื้อขายนั้นๆ ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และสําหรับส่วนที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน จะถือว่าเป็นคําสั่งไถ่ถอนในวันทําการซื้อขายถัดไป และในแต่ละวันทําการซื้อขายถัดๆ ไป
จนกว่าคําขอเดิมจะได้รับการไถ่ถอนอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่
มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางด้วย

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
คําเตือนและข้อแนะนํา
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-MFE-R) มุ่งหวังให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีรายได้สมํ่าเสมอ ดังนั้นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สมํ่าเสมอ แม้กองทุนจะมีกําไรหรือขาดทุนก็ตาม
P a g e 26 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

KT-MFE

 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ
ในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต์
ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทาง
ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

สิทธิและข้อจํากัดของผู้ถอื หน่วยลงทุน
เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิ
 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.ktam.co.th
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการ
โอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด
 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม
 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน กับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
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(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวติ จะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนใน
การรวบรวม และนําส่งคําสัง่ ซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายสุรพล โอภาสเสถียร
พลตํารวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ
นายลือชัย ชัยปริญญา
นายอนามัย ดําเนตร
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
นางลัดดาวัลย์ เมฆสุภะ
นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รายชื่อผู้บริหาร

ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางชวินดา
หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์
ตั้งเจริญ
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

 จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 172 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 512,761,337,012.74 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

P a g e 29 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

KT-MFE

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

1

นางชวินดา หาญรัตนกูล

2

นางแสงจันทร์ ลี

3

นายศรชัย เตรียมวรกุล

4

นายสมชัย อมรธรรม

5

นายพีรพงศ์ กิจจาการ

6

นายยืนยง เทพจํานงค์

7

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล

8

นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี

9

นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณพีรพงศ์ กิจจาการ - MS in Economics
1. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
ผู้จดั การกองทุนหลัก
University of Southampton
2. ผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 3. รองผู้อาํ นวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย
5. ผู้จัดการ , ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
7. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
8. ผู้ช่วยผู้จดั การ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities
9. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
10. เจ้าหน้าที่, Office of Venture Capital Fund
Management Office of SMEs Promotion
11. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์,
SME Development Bank of Thailand
นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
คุณวรรกมล ลีวาณิชย์ - เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
1. ผูจ้ ัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผูจ้ ัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย
3. ผูจ้ ัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
4. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย
5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินนั ซ่า
6. เจ้าหน้าที่, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า
คุณยืนยง เทพจํานงค์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
1. ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
University of Houston, U.S.A. 2. ผู้อาํ นวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
- รัฐศาสตร์บัณฑิต,
3. ผูจ้ ัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผูจ้ ัดการกองทุน – ตราสารทุน
5. ผูจ้ ัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาตราสารหนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
คุณกุลณัฐฐา
- Master of Science Program in 1. Krung Thai Asset Management Public Company
อภิปริกิตติ์ชัย
Finance (International
Limited: June 2013 – Current
Program), Thammasat
Position: Fund Manager / Investment Department
2. Kiatnakin Fund Management Company Limited:
University
June 2011 – May 2013
- Bachelor of Art in Economics
(International Program),
Position: Fund Manager / Investment Department
Thammasat University
3. Krung Thai Asset Management Public Company
Limited: February 2010 – June 2011
Position: Fund Manager / Investment Department
September 2008 – January 2010
Position: Assistant Fund Manager / Investment
Department
4. MFC Asset Management Public Company
Limited: September 2004 – August 2006
Position: Investment Analyst / Investment
Research and Strategic Department
ดร.สมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics)
1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้า
University of Hawaii at Manoa
สัมพันธ์, บลจ. กรุงไทย
- M.A. (Economics)
2. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
3. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ฝ่ายลงทุนทางเลือก

ผู้จัดการกองทุนรองที่1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุนรองที่1
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
และลูกค้าสัมพันธ์
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
California State University,
4. ผู้อํานวยการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
Hayward
5. Research Specialist, University of Hawaii Economic
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐมิติ)
Research Organization (UHERO), U.S.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. Research Assistant, University of Hawaii Economic
Research Organization (UHERO), U.S.
7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S.
นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)
ผู้จัดการกองทุนรองที่2
คุณศรชัย เตรียมวรกุล - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต,
1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้,
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บลจ.กรุงไทย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), 2. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
3. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง,
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน
สัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย
5. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนลงตราสารหนี้,
บลจ.กรุงไทย
6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
7. ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จํากัด
(มหาชน)
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI)
9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ
คุณแสงจันทร์ ลี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย ผู้จัดการกองทุนรองที่2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ 3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย
4. ผูจ้ ัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย
ธนาคาร (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
5. ผูจ้ ัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผูจ้ ัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธํารง
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
รายชื่อ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

เบอร์โทรศัพท์
0 2274 9400, 0 2276 1025
1159
0 2680-5000 และ 0 2034 4700
0 2508 1567
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277
นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ

ข้อมูลอื่น
ข้อกําหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้อกําหนดการซื้อหน่วยลงทุน
จํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทํา
การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจ
ลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย" โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ไว้ที่
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
เลขที่บัญชี 153-6-09908-2
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3
เลขที่บัญชี 777-0-04854-1
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3)
เลขที่บัญชี 295-3-00099-9
เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี
เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่
เลขที่บัญชี 838-1-00322-0
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
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ข้อกําหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก
หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทําการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 14.00 น. โดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทํา
การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
- กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ใน
อัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานอง
เดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วย
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ลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกําหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายครั้ง
แรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทําการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 14.00 น.
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับวันทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทํา
การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษทั จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้น
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
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การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือการที่ผู้ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิต
จะนําเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
กรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
อาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
อาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้
1. มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือก
ลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น
ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่องมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการ
สั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้น
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ตํ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขาย
ที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และ
คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอก
เงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัท
จัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทํา
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น
ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึ่ง
มูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นรายปี
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
4. การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน
ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
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บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํ่ากว่าจํานวนขัน้ ตํ่าที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดย
กรอกรายละเอียด ในแบ บฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดย
ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที่ได้
ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะ
จัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้
ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
7. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)การขายคืนหน่วย
ลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติได้โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
8. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนใน
การรวบรวม และนําส่งคําสัง่ ซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
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หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
9. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้รับเอกสารจาก
บริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน
ดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด
10. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ข้อกําหนดอื่นๆ
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่น
เข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการ
ขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วย
ลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที่ถืออยู่
3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึง
กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th "
5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการนั้นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลา
ตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนย์ซื้อขายตรา
สารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
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สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
6) ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA)
โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่
FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนด
ของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด)
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ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
แจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจ
ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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รายงานสถานะการลงทุนการกูย้ ืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
รายละเอียดการลงทุน
KT-MFE
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุนของของกองทุน Architas Flexible Equity
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิรด์ มี 4 คู่สัญญา
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
อื่นๆ
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สาํ นักงานกําหนด
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
840,536,229.83
99.93
840,536,229.8399.93
-30,510,915.10
-3.63

-8,614,773.78
-13,705,379.39
-2,135,009.67
-6,055,752.26
31,133,421.97
28,519,086.92
7,670,812.92
-5,056,477.87
841,158,736.70

-1.02
-1.63
-0.25
-0.72
3.70
3.39
0.91
-0.60
100.00

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารทีธ่ นาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
0.00
0.00
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ค) ตราสารหรือผูอ้ อกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade
0.00
0.00
เป็นผูอ้ อก/ผู้รบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/คํา้ ประกัน
(ง) ตราสารหรือผูอ้ อกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตํ่ากว่า
0.00
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผูร้ ับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํา้ ประกัน
15.00% NAV
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง)

ประเภท

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ผู้ออก

หน่วยลงทุนของของกองทุน Architas Flexible
Equity

Architas Multi-Manager Limited

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
840,536,229.83
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กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
PTR = N/A
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง
ตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
KT-MFE-A = -30.77%

กองทุน

KT-MFE-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565)
วันจดทะเบียน/
ราคา
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
วันเปลีย่ นแปลง ต่อหน่วย
ตั้งแต่วันจด
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
นโยบายการลงทุน (บาท)
YTD
ทะเบียน
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
กองทุน
15 พฤษภาคม 2561 11.0228 -14.28% -9.31% -13.46% -12.23% 5.06%
N/A
N/A
2.49%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-

-

18.96%

20.53%

17.54%

14.48%

19.24%

N/A

N/A

17.49%

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Benchmark = ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ไม่มีดัชนีชี้วัด และไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับดัชนีทางการเงินใด
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในต่างประเทศ
ลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

ปี
KT-MFE-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-15.67%
N/A

16.13%
N/A

13.21%
N/A

15.98%
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11.69%

10.25%

26.61%

11.78%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

* ผลการดําเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ไม่มีดัชนีชี้วัด และไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับดัชนีทางการเงินใด
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในต่างประเทศ
ลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตงั้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป จํานวน
8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด
และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ
แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลง
เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
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องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่าและอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้
ได้
องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน

สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default Probability) เป็น
สําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้
ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับ
ความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่า
พอใจ
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
D
เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตรา
สารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตรา
สารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่
ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตรา
สารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับ
แนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไป
แล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ขอ้ มูล
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ดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ
โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ
รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้
พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3)
Developing (ยังไม่ชัดเจน)
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะ
มอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดย
ปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสาร
ทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถใน
การชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ขั ้ น ตํ ่ า มากเมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู ้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื ่ น ในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียว
D (tha) อันดับความน่าเชือ่ ถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สาํ หรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
F1 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดย
รัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กําหนด
F2 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สูงกว่า
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F3 (tha)

B (tha)

C (tha)

D (tha)

KT-MFE

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดงั กล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทาง
ลบระยะสั้น
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ และ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อย
โดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA
(tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากว่า “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก
“F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความ
เป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณ
บวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ
“สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูก
ระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
ไม่เกิน 35%
อันดับแรก
3 หน่วย CIS
ไม่จํากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
ไม่เกิน 20%
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
ประกัน
national scale)
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ข้อ
5

6

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต
ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

KT-MFE

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
1. 10% หรือ
2. นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark
+ 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนี้น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1
หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล ตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating
อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง

KT-MFE

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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KT-MFE

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม
6.7.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
(1) 25% หรือ
บริษัทดังกล่าว
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่
เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มี
1.3 บริษัทเงินทุน
อายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
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ข้อ

2

3
4
5

ประเภททรัพย์สิน
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating

KT-MFE

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทําธุรกรรมderivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
(hedging)
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product
limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น

P a g e 54 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund
ข้อ
2

KT-MFE

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุกูก ของผู้ 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็น
การทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณี
ยังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้
ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่ และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating ให้ บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
3
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5
หน่วย property ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน
กองทุนหนึ่ง
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมทั้ง 4 ชนิด(1) (2)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

อัตราตามโครงการ
(% NAV)

ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.62–30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63–30 เม.ย.64) (1 พ.ค.64–30 เม.ย.65)

1.76
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.71
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.6847
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมทั้ง 4 ชนิด(1) (2)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ(4)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(4)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07

1.42
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.42
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.4231
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ไม่เกินร้อยละ 0.0749
ไม่เกินร้อยละ 0.0749
ไม่เกินร้อยละ 0.0749
ไม่เกินร้อยละ 0.0749

0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.0321
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(4)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

ไม่เกินร้อยละ 0.535
ไม่เกินร้อยละ 0.535
ไม่เกินร้อยละ 0.535
ไม่เกินร้อยละ 0.535

0.14
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.2140
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน
1,070,000 บาท
ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่
เกินร้อยละ 1.07
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง
ตามที่จา่ ยจริง

0.02

-

-

-

-

-

0.07
0.03
0.05

0.02
0.03

0.0155

-

-

-

-

1.76
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.71
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.6847
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
 ค่าสอบบัญชี
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ(5)
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ
(% NAV)

KT-MFE

ไม่เกินร้อยละ 5.35

ตามที่จา่ ยจริง

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.62–30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63–30 เม.ย.64) (1 พ.ค.64–30 เม.ย.65)

หมายเหตุ
(1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(2) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
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KT-MFE

(3)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ รวม
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
(4) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คํานวณ
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อ อัตราตามโครงการ
(1 พ.ค.62 – 30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.64)
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน(1)
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(2)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 3.21
1.00
1.00
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
(2)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 3.21
ปัจจุบัน ยังไม่เรียกเก็บ ปัจจุบัน ยังไม่เรียกเก็บ
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (2)(3)
(ชนิดสะสมมูลค่า/ชนิดจ่ายเงินปันผล/ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ/ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out)
ไม่เกิน 3.21
ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 3.21
1.00
1.00
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสัง่ ซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยน(4)
ไม่เกิน 0.535
ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 0.535
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 0.535
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 0.535
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.64 – 30 เม.ย.65)

1.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ปัจจุบัน ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ
1.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
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KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

KT-MFE

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อ อัตราตามโครงการ
(1 พ.ค.62 – 30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.64) (1 พ.ค.64 – 30 เม.ย.65)
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน(1)
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วย
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกําหนด
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการ หรือนายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
หมายเหตุ
(1)
เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(2)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
(3)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิ
เบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
(4)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund
ชื่อยอโครงการ : KT-MFE
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนที่ตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีใหแกผูลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และตองการแสวง
หาโอกาสในการลงทุนที่มากกวาการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Architas Flexible Equity
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ไอรแลนด ( IRELAND )
เปนกองทุน UCITS :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class R (USD) ซึ่ง
เสนอขายสําหรับลูกคารายยอย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั้งนี้ กองทุน Architas Flexible Equity (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 จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยประเภท
ตราสารทุน
บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอรแลนด โดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก อยางไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน และ/หรือซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือ
จากสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตในกรณีทีเปนการเปลี่ยนแปลงโดย
กองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดัง
กลาว

ทั้งนี้ กองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (efﬁcient portfolio management (EPM)) และเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging)
สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน
ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให
ความเห็นชอบใหลงทุนได นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade)
ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(Unlisted Securities)
อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
หลักทรัพยนั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (investment grade)
ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น
กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ 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
เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเปนกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของ NAV ซึ่งไม
ขัดกับระเบียบของ UCITS อยางไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑไทยที่เกี่ยวของ กองทุนรวมตราสารทุนตองมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV แตเนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ไดอนุญาตใหกองทุนไทยสามารถกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน
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 ไดแก loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราสวนที่มาก
กวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(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/หรือในกรณีที่กองทุนหลักไดเลิกโครงการ
เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคลองกับวัตถุประสงค 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 และชวงระยะเวลา
ประมาณ 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการในการคํานวณสัดสวนการลงทุน
ตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 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 วันทําการนับแตวันที่มี
1 แจงเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทาง การดําเนินการ การเปดเผยขอมูลของกองทุน

ของ บลจ. ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุน (แนวทางการดังกลาวตองคํานึงถึง
ประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม)

ปลายทางที่ปรากฏเหตุ

2 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอ 1 ตอผูลงทุนทั่วไป (ดําเนินการให
บุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย)

พรอมขอ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1

ภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการ
เปดเผยขอมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการตามขอ 3 แลวเสร็จ

ชื่อ
อายุกองทุน
ประเทศที่จด
ทะเบียน
Fund
Launch
Date
ประเภท
กองทุน

Architas Flexible Equity
ไมกําหนด
ประเทศไอรแลนด (Ireland)
03 ตุลาคม 2017
ตราสารทุน

วัตถุประสงค กองทุนหลักมีวัตถุประสงค คือ การแสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการ
การลงทุน เติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย
ประเภทตราสารทุน
กองทุนมีเปาหมายที่จะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ใน
หนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด
เพื่อหาโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผานการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน
กองทุนมีเปาหมายที่จะลงทุนสวนใหญในกองทุนอื่นๆ โดยกองทุนที่เลือกลงทุนสวนใหญจะมีการประเมินความ
สมํ่าเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ ความแข็งแกรงของกระบวนการลงทุน และ
ระดับความแตกตางจากการลงทุนอื่นในพอรตการลงทุน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุน CIS และอาจลงทุนโดยตรง (ตาม
รายละเอียดแนบทาย) โดยกองทุนที่จะลงทุนนั้น จะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งสะทอนถึงการลงทุนโดยตรงใน
หลักทรัพย ประเภทตราสารทุน และ/หรือตราสารที่เกี่ยวของกับตราสารทุน ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขาย
ลวงหนา ดัชนีอางอิงทางการเงินและ / หรือสกุลเงินตางๆ
หนวยลงทุน CIS ที่ไปลงทุน บางสวนมีการบริหารแบบ Passive และบางสวนมีการบริหารแบบ Active ซึ่งใน
บางชวงเวลา หนวยลงทุน CIS ที่กองทุนลงทุนสามารถ Leverage ได
กองทุนนี้ไมมีขอจํากัดดานอัตราสวนในการลงทุนโดยตรง หรือการลงทุนในหนวยลงทุน CIS โดยกองทุนอาจ
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาคภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือ กลุมอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ใดก็ได การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหนวยลงทุน CIS (รวมถึง
กองทุนอื่น ๆ ของ Trust) จะลงทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

ตารางแสดงการจัดสรรสินทรัพยตามประเภทสินทรัพย การจัดสรรสินทรัพยในบางชวงเวลาอาจจะอยูนอกเหนือ
สัดสวนนี้ไดเปนครั้งคราวตามสภาวะตลาด
ประเภทตราสาร

ประมาณการอัตราสวนการลงทุน (INDICATIVE) (% ของ NAV)

ตราสารทุน

80-100%

เงินสด

0-20%

นโยบายการ
ลงทุน

นอกเหนือจากการลงทุนในหนวยลงทุน CIS แลว กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงในตราสารทุน (เชน หุนสามัญ
หรือหุนบุริมสิทธิ) ในหนวยลงทุน หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment
Trusts ("REITS")) และตราสารที่เกี่ยวของกับตราสารทุน เชน American Depositary Receipts ("ADRs")
และ Global Depositary Receipts ("GDRs") โดยเปนไปตามประมาณการอัตราสวนการลงทุนขางตน
กองทุนอาจจะลงทุนมากกวา 20% ในตลาดเกิดใหม ผานการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนในหนวยลงทุน CIS
ในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนใน FDI โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน หรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ซื้อขายในตลาดรอง เชน Futures (รวมถึง index Futures) และ
Options (รวมถึง Options ที่อางอิงกับดัชนี) เพื่อใหเกิด exposure ในการลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน
เพื่อลดความเสี่ยงโดยทําการปองกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรือ เพื่อสรางผลตอบแทน
นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนใน ﬁnancial derivative instruments (FDI) ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซื้อขาย
derivatives (Over-the-counter: OTC) FDI Swaps (รวมถึง total return swaps) , Options (รวมถึง
Options ที่อางอิงกับดัชนี) และการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward
Currency Contract) เพื่อใหมี exposure ในอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อลดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกับ
คูสัญญาที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนด
สําหรับการทําธุรกรรมประเภท total return swaps การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และการใหยืมหลักทรัพย
ผูจัดการกองทุนคาดวาจะมีสัดสวนที่ 0% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม กองทุนอาจทํา
ธุรกรรมดังกลาวไดไมเกิน 50% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
การจายเงิน
ไมจาย
ปนผล
วันทําการ
ซื้อขาย

ทุกวันทําการซื้อขาย

Class &
currency Class R / USD
ISIN Code IE00BZ127Z37
Bloomberg
ARFERRU
Ticker

Manager Architas Multi-Manager Europe Limited
Investment Architas Multi-Manager Limited
Manager
Trustee

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Website

www.architas.com

คาธรรมเนียมของกองทุน Architas Flexible Equity
คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee) : ไมเกิน 3.00% เก็บจริง 1.10% (ขอมูล ณ 29 ธันวาคม 2560)
คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) : 5.00%
คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : 3.00%
Ongoing charge: 1.70 % (ขอมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560)
*Ongoing charge คือ total expense ซึ่งไดรวมคา management fee และคาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุน
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
สรุปสาระสําคัญในสวนของกองทุน Architas Flexible Equity ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ
ทั้งนี้ หากกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางไมมีนัยสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลวและจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัท
www.ktam.co.th เวนแตในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใด โดยเปนการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักใน
อนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว
ความเสี่ยงของกองทุน Architas Flexible Equity
• 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
• ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกวาตลาดที่พัฒนาแลว ความไม
สงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามีโอกาสเกิดขึ้นไดมากกวา และอาจสงผลกระทบตอมูลคาของกองทุนและเงินของนักลงทุน
• ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพื่อการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสี่ยง) หรือเพื่อการ
ลงทุน ซึ่งการใชตราสารอนุพันธอาจทําใหราคาหุนผันผวนซึ่งสงผลใหกองทุนและเงินของนักลงทุนขาดทุนได

ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
ประเภทของตราสาร ไดแก
1. ตราสารทุน

1.1 หุน
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ share warrants
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
2 ตราสารหนี้
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน
2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม
3. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไมรวมตราสาร Basel III)
4. ศุกูก
5. ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants)
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ
สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายไทย
เปนไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไมลงทุนในหนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเชน
เดียวกันกับตราสาร transferable securities
สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก
สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)
สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ทั้งนี้ สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :
สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
ประเภทของตราสารตางประเทศ ไดแก
1. ตราสารทุนตางประเทศ
1.1 หุน
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ share warrants
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
2 ตราสารหนี้ตางประเทศ
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน

2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
3. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตางประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III)
4. ศุกูก
5. ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตางประเทศ (Derivative Warrants)
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ
สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายตาง
ประเทศ เปนไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไมลงทุนในหนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของ
ตราสารเชนเดียวกันกับตราสาร transferable securities
สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก
สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)
สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
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 อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
Management) สวนกองทุน Architas Flexible Equity มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
- สิทธิที่จะไดรับเงินปนผล
รายการ class of unit :
1. ชื่อยอ : KT-MFE-A
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดสะสมมูลคา
คําอธิบาย :
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)

2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดจายเงินปนผล
คําอธิบาย :
- เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล - เหมาะสําหรับ
นิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไป
ตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
คําอธิบาย :
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชื่อยอ : KT-MFE-I
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดผูลงทุนสถาบัน
คําอธิบาย :
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

6. การจายเงินปนผล
ชื่อยอ
KT-MFE-A
KT-MFE-D
KT-MFE-R
KT-MFE-I
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

นโยบายการจายเงินปนผล
ไมจาย
จาย
ไมจาย
จาย

- 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-MFE-A
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

4. ชื่อยอ : KT-MFE-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 โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผู
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา
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 หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
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) จนกวาบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทํา
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งตอไป โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็ป
ไซตของบริษัทจัดการ
ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน
(Concentration Limit) ใกลเคียงกับอัตราสวนหรือมูลคาที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยจะ
เปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching
in) โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : KT-MFE-A
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
4. ชื่อยอ : KT-MFE-I
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกลาวขางตนเปนการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุนเปนจํานวนมาก เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการรายป
1. ชื่อยอ : KT-MFE-A
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สิน
ทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ
ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สิน
ทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ
ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สิน
ทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ
ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
4. ชื่อยอ : KT-MFE-I
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.07 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สิน
ทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ
ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
1. ชื่อยอ : KT-MFE-A
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
4. ชื่อยอ : KT-MFE-I
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : KT-MFE-A
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
4. ชื่อยอ : KT-MFE-I
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ 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-MFE-A
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KT-MFE-I
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อยอ : KT-MFE-A
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KT-MFE-I
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
1. ชื่อยอ : KT-MFE-A
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KT-MFE-R

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KT-MFE-I
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อยอ : KT-MFE-A
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KT-MFE-D
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KT-MFE-R
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KT-MFE-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 อาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม มัลติ
แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ 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
เปดเผย2ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥3 วันทําการกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
โครงการ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
อัตราที่ระบุไวในโครงการ
ที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของ เปดเผย2ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจงให
อัตราที่ระบุไวในโครงการ
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติ3เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย
2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2ใหผูลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวใน ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานเห็นชอบการแกไข
โครงการ
โครงการในเรื่องดังกลาว
1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น
2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการ

จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : KT-MFE-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 แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียก
เก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น 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 และในแตละวันทําการซื้อขายถัดๆ ไป จนกวาคําขอเดิมจะไดรับการ
ไถถอนอยางครบถวน
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-MFE-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 แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียก
เก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น 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 และในแตละวันทําการซื้อขายถัดๆ ไป จนกวาคําขอเดิมจะไดรับการ
ไถถอนอยางครบถวน
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-MFE-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 แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียก
เก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น 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 และในแตละวันทําการซื้อขายถัดๆ ไป จนกวาคําขอเดิมจะไดรับการ
ไถถอนอยางครบถวน
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-MFE-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 แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียก
เก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น 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 และในแตละวันทําการซื้อขายถัดๆ ไป จนกวาคําขอเดิมจะไดรับการ
ไถถอนอยางครบถวน
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 ขอ “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. นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระคาซื้อหนวยลงทุน
แลว 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 Equity (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิดของหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนเปดเคแทม มัลติ
แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ 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

≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก
กองทุน

1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

2. ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว

≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก
กองทุน

3. จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ใหเสร็จสิ้นกอน
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม
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

