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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อ กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด 

KTAM Capital Securities Fund  

KT-CSBOND 

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน กองทุนรวมตราสารหน้ี 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

     ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Capital Securities Fund 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังแรก  

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท 

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป  

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000.00 บาท 

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000.00 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000.00 บาท 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน  ไมกําหนด 

จํานวนหนวยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน ไมกําหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา ไมกําหนด  

จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา ไมกําหนด 

วันท่ีไดรับอนุมัติใหจัดต้ังกอง 28 พฤษภาคม 2561 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 14 มิถุนายน 2561 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุน Class 

Institutional (USD) ซึ่งเสนอขายสําหรับลูกคาสถาบัน โดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม หรือตามอัตราสวนท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ท้ังน้ี กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund 

(กองทุนหลัก) จดัตั้งตามหลักเกณฑของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและ

จัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (Manager) และ PIMCO Europe Ltd ( Investment Advisor) ซึ่งกองทุน

ดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของ Central Bank ประเทศไอรแลนด และเปนสมาชิกสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนมีเปาหมายเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน Capital Securities ท่ีมรีาคา

นาสนใจ โดยใชหลักการจดัการลงทุนอยางรอบคอบ โดยจะลงทุนอยางนอยรอยละ 80 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน ใน Capital 

Securities ซึ่งหมายถึง ตราสารหน้ี (เงินกูท่ีมีท้ังการจายดอกเบ้ียคงท่ี หรือ ไมคงท่ี), contingent convertible bonds และ/หรือตราสาร

ทุนท่ีออกโดยสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัย โดยหลักทรัพยท่ีลงทุนจะมีท้ังท่ีไดรบัการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูใน

ระดับ Investment grade และ ตํ่ากวา Investment grade  

สรุปขอมูลกองทุนรวม 
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สําหรับเงินลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรอืมีไวซึ่งตราสารแหงหน้ี ตราสารก่ึงหน้ี

ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ท่ีเสนอขายท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจนหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได 

นอกจากน้ี ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปน้ี 

1. ตราสารท่ีมีลักษณะของสญัญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

2. ตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non – investment grade) ตรา

สารแหงหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดบัความนาเช่ือถือ (Unrated Securities)  

 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณท่ีี

หลักทรัพยน้ันมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 

ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด อาจกูยมืเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน หรือ

ธุรกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตรา

แลกเปลีย่นเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลาร

สหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน 

(FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสีย่งท่ีเก่ียวของกับอัตรา

แลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใช

เครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมตีนทุนสําหรบัการทําธุรกรรมปองกันความเสีย่ง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุน

ท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอรแลนด โดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก อยางไรก็ตาม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน และ/หรือซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอ่ืนใด

นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินอ่ืนใดในภายหลังได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัท

จัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยจะปดประกาศ ณ 

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

เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรือรับทราบ

เหตุการณดังกลาว 

 

ท้ังน้ี กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพ่ือปองกันความเสีย่ง (Hedging) 
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เน่ืองจากกองทุนหลักจัดตั้งเปนกองทุนรวมตราสารหน้ี ซึ่งกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี และ Capital Securities ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของ NAV ซึ่งไมขัดกับระเบียบของ UCITS อยางไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑไทยท่ีเก่ียวของ กองทุนรวมตราสารหน้ีตองมีการลงทุน

ในตราสารหน้ีรวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV แตเน่ืองจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศท่ี ทน. 87/2558 ไดอนุญาตใหกองทุนไทยสามารถกําหนด

ประเภทกองทุนตามช่ือหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ซึง่ในกรณีน้ีคือกองทุนรวมตราสารหน้ี 

 

กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 

10 ของ NAV ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคาํสั่งไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เพ่ือไมใหมีการไถถอนเกินกวารอย

ละ 10 ดังกลาว โดยคําสั่งไถถอนท่ีเกินกวารอยละ 10 กองทุนหลักจะทํารายการใหในวันทําการถัดไป อยางไรก็ดี บลจ. มิไดจํากัดการไถถอน

หนวยลงทุนของกองทุนไทยแตอยางใด เพียงแตเปดเผยขอจํากัดของกองทุนหลักดังกลาวไวในรายละเอียดโครงการเทาน้ัน 

 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางในตางประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพยสินประเภทอ่ืนท่ีไมใชทรัพยสินท่ีกองทุนไทยสามารถลงทุนได 

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

หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหกองทุนไทยสามาถลงทุนได เปนตน ในอัตราสวนท่ีมากกวารอยละ 20 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ บริษัทจัดการจะดําเนินการดงัตอไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการจะคดัเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพ่ือเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุนใหม

ดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนท่ีใกลเคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นวาการยายไปลงทุนใน

กองทุนดังกลาวเปนผลดีตอผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเปนประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

พิจารณาเปลีย่นแปลงกองทุนตางประเทศกองทุนใหม ท่ีมีคณุสมบัตติามท่ี สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางใหดําเนินการได 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสรจ็สิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป 

(2) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพ่ือเปน กองทุนหลักแทน

กองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของ

กองทุน เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมไดหลังหักคาใชจายและสํารองคาใชจายท่ีเก่ียวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม

สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีถือตอจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

 

ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีท่ีกองทุนน้ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอยางมีนัยสําคญั หรือใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นวาการลงทุนในกองทุนหลัก ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิเชน กองทุนหลักมีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุน

ตางประเทศอ่ืนๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักตํ่ากวาตัวช้ีวัด (Benchmark) (ถามี) และ/หรอื การลงทุนน้ันเบ่ียงเบนไปจาก

วัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไมเปนไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือทําให

กองทุนน้ีไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีท่ีกองทุนหลักไดเลิกโครงการ เปน

ตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลอง

กับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา

ดําเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนยายเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลาดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ

มากกวา 1 กองทุน  
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ในกรณีท่ีบริษัทอยูระหวางดําเนินการตามขางตน จนเปนเหตุใหการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง

ประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต

วันท่ีสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรบัมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ท้ังน้ี ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการในการ

ใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมกอนท่ีการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบังคับ โดยวิธีการ

ดังกลาวตองมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังเมื่อไดรับมตจิากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

จะมผีลใชบังคับ และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วันนับแตวันท่ีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน แตการเปลี่ยนแปลงประเภท

ของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการตองไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพ่ิมเตมิ 

 

ท้ังน้ี กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และชวงระยะเวลา

ประมาณ 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ รวมท้ังชวงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุนทําการขาย

คืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรอืมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการในการคํานวณสดัสวนการลงทุนตาม

การจัดแบงประเภทของกองทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนบางสวนหรือท้ังหมดกลบัเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับ

ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาปฎิบัตผิิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณดังตอไปน้ี 

(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม 

(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรือ่งของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับวงเงินท่ีไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 

(3) กรณีท่ีไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ

นโยบายการลงทุนของโครงการ 

(4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจดัตั้งกองทุน เพ่ือนําเงินไปลงทุนใน

ตางประเทศไดอยางเหมาะสม 

(5) กรณีมีเหตุใหเช่ือไดวาเพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มลูคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังน้ี  

(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ  

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสทุธิลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดตดิตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนปลายทาง 

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปน้ี  
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รายละเอียดการดําเนินการ 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. แจงเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมลูคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทาง การดําเนินการของ 

บลจ. ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุน (แนวทางการดังกลาวตองคาํนึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุด

ของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม)  

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีมีการ

เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ี

ปรากฏเหต ุ 

2. เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามขอ 1 ตอผูลงทุนท่ัวไป (ดําเนินการใหบุคลากรท่ี

เก่ียวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย)  

พรอมขอ 1  

3. ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1   ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีมีการเปดเผย

ขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

4. รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ  ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ี

ดําเนินการตามขอ 3 แลวเสร็จ  

 

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 

ดัชนี 3 Month USD LIBOR ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน  

 

การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ดังน้ี 
 

ชนิดสะสมมลูคา (ช่ือยอ : KT-CSBOND-A) : 

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรบัรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)  
 

 

ชนิดจายเงินปนผล (ช่ือยอ : KT-CSBOND-D) : 

- เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล 

- เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทนุรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏบิตัิ

เปนไปตามเกณฑ/เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด 
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือยอ : KT-CSBOND-R) : 

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรบัรายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตั ิ

 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน (ช่ือยอ : KT-CSBOND-I) : 

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทาง

ภาษี หากปฏิบัตเิปนไปตามเกณฑ/เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ยังไมเปดใหบริการหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผูลงทุนสถาบัน แตจะเปด

ใหบริการในอนาคต 
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อยางไรก็ตาม ผูลงทุนบุคคลธรรมดา และผูลงทุนสถาบันสามารถลงทุนไดในหนวยลงทุนแตละชนิดตามเง่ือนไขท่ีกองทุนกําหนด ท้ังน้ี บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมชนิดหนวยลงทุนชนิดอื่นๆ และ/หรือเปดบริการหนวยลงทุนชนิดที่ยังไมเปดใหบริการ เพื่อเพิ่มความ

สะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดการใหบรกิาร

ดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อ

คืนท่ีใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th 

 

ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund ) โดยสามารถสรุปสาระสําคญัของกองทุนหลัก ดังน้ี 

• สรุปสาระสําคัญของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund   

ช่ือ PIMCO GIS Capital Securities Fund  

อายุกองทุน ไมกําหนด 

ประเทศท่ีจดทะเบียน ไอรแลนด 

Fund Launch Date  31 กรกฎาคม 2013 

ประเภทกองทุน ตราสารหน้ี 

วัตถุประสงคการลงทุน กองทุนน้ีมีเปาหมายเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนสูงสดุจากการลงทุนใน Capital Securities ท่ีมี

ราคานาสนใจ โดยใชหลักการจัดการลงทุนอยางรอบคอบ 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะพยายามบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุน โดยจะลงทุนอยางนอยรอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ใน Capital Securities  ซึ่งหมายถึง ตราสารหน้ี (เงินกูท่ีมีท้ัง

การจายดอกเบ้ียคงท่ี หรือ ไมคงท่ี), contingent convertible bonds และ/หรือตราสารทุน

ท่ีออกโดยสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัย โดยหลักทรัพยท่ีลงทุนจะมีท้ัง

ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ อยูในระดับ Investment grade และ ตํ่ากวา 

Investment grade ท้ังน้ี ตราสารท่ีไดรับการจดัอันดับตํา่กวา Investment grade น้ันจะมี

ความเสีย่งสูง แตก็จะมีโอกาสไดรบัผลตอบแทนในระดับสูงตามไปดวย  

 

ท้ังน้ี กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารประเภทหุนกูดอยสิทธิท่ีออกโดยธนาคาร บริษัทประกัน 

และ บริษัททางการเงินอ่ืนๆ โดยจะเนนลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ contingent 

convertible Bonds (“CoCo”)  แมวากองทุนพยายามรักษาความยืดหยุนในการลงทุนใน 

capital structure ท้ังหมดก็ตาม 

 

คาเฉลี่ยของอายุตราสารของพอรตการลงทุน ปกติจะอยูระหวาง 3-7 ป ข้ึนอยูกับการวิเคราะห

ทิศทางดอกเบ้ียในอนาคตของผูจดัการกองทุน ซึ่งอายุเฉลี่ยตราสาร (duration) จะมผีลกระทบ

ตอสินทรัพยท่ีลงทุนบนความเสีย่งของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย โดยอายุเฉลีย่ตรา

สารท่ีสูงข้ึนจะสงผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงตามไปดวย 

 

กองทุนจะใชกระบวนการลงทุนท้ังแบบ bottom-up และ top-down เพ่ือคัดสรร Capital 

Securities ท่ีเหมาะสม 3 ข้ันตอนดวยกัน ข้ันตอนแรกคือ top-down การพิจารณาเศรษฐกิจ

http://www.ktam.co.th/
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และตลาดการเงินท่ัวโลก ท่ีมีผลกระทบสําคัญตอระบบธนาคาร ตัวอยางเชน ขอบังคับ และ

ความตองการดานเงินทุน เน่ืองจากมีความสมัพันธของความเสีย่งของธนาคาร กับความเสี่ยง

จากการลงทุนในตลาดตราสารหน้ี จึงตองมีการนํามาประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในระบบ

ธนาคารของประเทศหน่ึง ๆ ดวย ข้ันตอนท่ีสอง คือ bottom-up ผูจัดการกองทุนจะทําการ

วิเคราะห การประเมินความแข็งแกรงของงบดุลและรายไดของแตละบริษัท ควบคูไปกับการ

เขาพบทีมผูบรหิารระดับสูงของสถาบันการเงิน และสัมภาษณพวกเขาเพ่ือประเมินเครดิตของ

บริษัทในอนาคต ข้ันตอนท่ีสามคือ การประเมินมลูคา Capital Security ท่ีจะชวยใหผูจัดการ

ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน 

 

กองทุนจะไมทําการตัดสินใจจัดสรรการลงทุน ตามการถวงน้ําหนัก ท่ีกําหนดตามขนาดภูมภิาค 

และกองทุนจะไมมีการกําหนดในเรื่องเครดติความนาเช่ือถือของตราสารตราสารหน้ีท่ีกองทุน

รวมถืออยู และกองทุนอาจลงทุน ในหลักทรัพยท่ีมีเครดติความนาเช่ือถือตํ่ากวา investment 

grade ของ Moody's , S&P หรือ Fitch (หรือหากไมมีการจัดอันดบั ผูจัดการกองทุนจะ

พิจารณาจากคุณภาพท่ีเทียบเทา) ภายใตขอบังคับตามท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน กองทุนรวม

อาจลงทุนในตราสารแหงหน้ี หรือตราสารทุน หรือหลักทรัพยอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานเดียวกัน

ไมเกิน 7.5% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ไมรวมพันธบัตรท่ีออกโดยรัฐบาลหนวยงาน

ของรัฐ หรอื instrumentalities) ระยะเวลาการลงทุนโดยเฉลี่ยของกองทุนแตกตางกันไปตาม

กลยุทธการลงทุนในแตละชวงเวลาของกองทุน แตโดยปกติจะเปลี่ยนแปลงไปจะอยูในชวง

ระหวาง 3 ถึง 7 ป ในกรณีท่ีกองทุนไมไดลงทุนใน Capital Securities กองทุนจะลงทุนในตรา

สารแหงหน้ีอ่ืนรวมถึงหุนกูและพันธบัตรรัฐบาลท่ัวโลก 

 

กองทุนอาจจะหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงิน (FX) ไดไมเกิน 10% ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังในรูปของสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯและสกุลเงินท่ีไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ โดยท่ีอาจจะใชเครื่องมือ เชน สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และ 

currency futures, Option และ Swapsตามขอบังคับของ Central Bank ซึ่งสอดคลองกับ

กฎระเบียบของ UCITS  

 

การพิจารณาลงทุนโดยผูจัดการกองทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของ

กองทุนรวม กองทุนอาจลงทุนไดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสทุธิ ในหนวยลงทุน หรือหุน

ของกองทุน CIS อ่ืน 

 

ตราสารทุนท่ีกองทุนลงทุนอาจรวมถึงหลักทรัพยท่ีซื้อขายในตลาดรสัเซียในประเทศ โดยภายใต

กฎเกณฑของธนาคารกลาง การลงทุนดังกลาว จะกระทําไดตองเปนหลักทรัพยท่ีจดทะเบียน / 

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยมอสโคว  
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กองทุนอาจใช convertibles หรอืตราสารทุน เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนในบริษัทท่ีไมสามารถ

หาตราสารหน้ีได หรือ ท่ีคิดวาเปนโอกาสในการลงทุนท่ีดี โดยการวิเคราะหอยางละเอียด 

กองทุนอาจจะลงทุนไดถึง 10% ของสินทรัพยสุทธิในหุนสามัญ ในกรณีท่ีหลักทรัพยแปลง

สภาพทําการแปลงสภาพเปนหุนสามัญทําใหกองทุนถือครองเกินกวารอยละ 10 ของสินทรัพย

สุทธิในหุนสามญั ผูจดัการกองทุนจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการลดการลงทุนของ

กองทุนในหุนสามัญใหนอยกวารอยละ 10 ของสินทรัพยสุทธิ ภายในระยะเวลาอันสมควรและ

คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทุนเปนหลัก 

 

กองทุนอาจลงทุนไดไมเกิน 10% ของสินทรัพยสุทธิในสินทรัพยท่ีไมมีสภาพคลอง (รวมถึง

พันธบัตร และตราสารหน้ีอ่ืน ๆ ตราสารหน้ีท่ีระบุในนโยบายการลงทุนน้ีซึ่งไมมีสภาพคลอง) 

ซึ่งไดอธิบายไวในหนังสือช้ีชวนภายใตหัวขอ "Transferable Illiquid Securities" และ 

unsecuritised loan participations และ loan assignments ท่ีเปนตราสารตลาดเงิน 

 

กองทุนอาจใชเทคนิคการจัดการบริหารการลงทุน หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ซึ่งเปนไปตามขอจํากัด และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยธนาคารกลางเปนครั้งคราว โดยมีการ

อธิบายอยางละเอียดในหนังสือช้ีชวนภายใตหัวขอ “Efficient Portfolio Management and 

Securities Financing Transactions” ท้ังน้ี  

 

กองทุนไมไดรับรองวาท่ีผูจดัการกองทุนจะประสบความสาํเร็จในการใชเทคนิคเหลาน้ี 

ภายใตขอบังคับตามท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธ เชน futures, 

options, options on futures และ สญัญา swap (ซึ่งอาจเปนตราสารท่ีจดทะเบียนในตลาด

หรือ OTC แตไมรวม interest rate swaps) และอาจทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา ตราสารอนุพันธดังกลาวอาจใช (i) เพ่ือวัตถุประสงคในการปองกันความเสี่ยง และ / 

หรือ (ii) เพ่ือการลงทุน ตัวอยางเชน กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธ (ซึ่งจะอางอิงกับสินทรัพย

หรือดัชนีท่ีเก่ียวของกับตราสารหน้ีภายใตนโยบายการลงทุนของกองทุน) (i) เพ่ือปองกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น (ii) เพ่ือทดแทนการลงทุนตรงในสินทรัพย เมื่อท่ีผูจัดการลงทุน 

ประเมินแลววาการลงทุนในอนุพันธทางการเงินท่ีอางอิงสินทรัพยน้ัน มีมูลคาดีกวาการลงทุน

โดยตรง (iii) เพ่ือกําหนดอัตราดอกเบ้ียของกองทุนใหสอดคลองกับมุมมองของผูจัดการกองทุน 

และ / หรือ (iv) เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับดัชนีท่ีเก่ียวของกับตราสารหน้ี (ผูจดัการ

กองทุนจะแจงรายละเอียด และกองทุนรวมจะไมลงทุนในดัชนีท่ีอางอิงกับเครื่องมือ ผูออกตรา

สาร หรือสกุลเงิน ท่ีไมไดอยูภายใตนโยบายการลงทุนของกองทุน) กองทุนจะลงทุนในตราสาร

อนุพันธท่ีผานกระบวนการบริการความเสีย่งของบริษัทจัดการกองทุน และธนาคารกลาง

อนุญาตเทาน้ัน  

การใชตราสารอนุพันธ (ไมวาจะเปนเพ่ือปองกันความเสี่ยงและ / หรอืเพ่ือการลงทุน) อาจทํา

ใหกองทุนมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน สัดสวนการลงทุนในสินทรัพย

อางอิงของตราสารอนุพันธ (ไมรวมตราสารอนุพันธท่ีอางอิงกับดัชนี) เมื่อรวมกับสัดสวน
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สินทรัพยท่ีลงทุนโดยตรง จะตองไมเกินขอจํากัดการลงทุนตามท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน การ

ใชตราสารอนุพันธ (ไมวาจะเปนเพ่ือปองกันความเสี่ยงหรือเพ่ือการลงทุน) จะทําใหการ 

leverage เพ่ิมข้ึน โดยระดับ  leverage ของกองทุนคาดวาจะอยูในชวงตั้งแต 0% ถึง 500% 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ การคํานวณคา gross notional value ของตราสารอนุพันธของ

กองทุน และมูลคาตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ คาดวาจะมผีลรวมของท้ังสถานะ long 

และ short ไมเกิน 700% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

 

กองทุนจะมีการจัดการความเสี่ยงโดยใชวิธีการ Value at Risk (“VaR”) ท่ีเปนไปตาม

ขอกําหนดของธนาคารกลาง รวมถึงกองทุนจะใชแบบจําลอง Absolute VaR ของพอรตการ

ลงทุนของกองทุน โดยคา VaR ตอเดือน ของพอรตของกองทุนจะไมเกิน 20% ของ NAV ณ 

ระดับความเช่ือมั่นท่ี 99% ซึ่งเปนไปตามขอจํากัด ท่ีธนาคารกลางกําหนด การวัดและการ

ตรวจสอบความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการใชตราสารอนุพันธจะกระทําอยางนอยทุกวัน 

หากรูปแบบ VaR ของกองทุนหรือวงเงินของธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงไปกองทุนจะมี

ความสามารถในการใชรูปแบบหรอืขอจํากัด ใหมโดยการปรับปรุงเอกสารน้ี 

 

กองทุนรวมอาจถือครองตราสารสภาพคลองเชน กองทุนตลาดเงิน asset-backed securities, 

commercial paper และ certificates of deposit. 

การจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล 

วันทําการซื้อขาย ทุกวันทําการซื้อขาย 

Class & currency Institutional / USD 

ISIN Code IE00B6VH4D24 

Benchmark 3 Month USD LIBOR Index 

Bloomberg Ticker PIMCINA  

Management Company PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 

Custodian State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 

Website https://www.pimco.lu/en-lu/investments/gis/capital-securities-fund/inst-acc 

 

คาธรรมเนียมของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund   

คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  : 0.79% ตอป  

Ongoing charges : 0.79% (ongoing charges เปนคาธรรมเนียมท่ีรวมคาธรรมเนียมการจดัการเรียบรอยแลว) 

คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) :  ไมเกิน 5.00%  

คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : ไมม ี

 

อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได 
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สรุปสาระสําคัญในสวนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนทีส่ําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ

ภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 

ทั้งนี้ หากกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางไมมีนยัสําคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย

ลงทุนแลวและจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนา โดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัท 

www.ktam.co.th เวนแตในกรณทีีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอ่ืนใด โดยเปนการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักใน

อนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว 

 

ความเสี่ยงของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียโดยปกติจะสงผลตอมูลคาของตราสารหน้ีในทิศทางตรงกันขาม (เชน การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียทําให

ราคาของตราสารหนี้ลดลง) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและไมสามารถคาดเดาได กองทุนอาจขาดทุนจาก

การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ีย และกองทุนอาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย หรืออาจเลือกท่ีจะไม

ปองกันความเสี่ยงเน่ืองจากตนทุนและเหตุผลดานอ่ืนๆ 

 

ตราสารหน้ีท่ีมีอายุเฉลี่ยท่ีนานกวาจะออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียท่ีมากกวา และมักทําใหตราสารมีความผันผวนมากกวา

ตราสารหน้ีท่ีมีอายุเฉลี่ยท่ีสั้นกวา 

 

ความเสี่ยงจากเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ (Credit & Default Risk) 

กองทุนอาจขาดทุนถาผูออกตราสาร (Issuer) หรือผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันของตราสารหน้ี 

(Guarantor) หรือคูสัญญาของสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือคูสัญญาของธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) ไม

สามารถจาย หรือไมเต็มใจที่จะจายคืนเงินตนหรือดอกเบี้ยไดตามระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลง ทั้งนี้หลักทรัพยมี

ความเสี่ยงจากเครดิตในระดับท่ีตางกันซึ่งสะทอนอยูในอันดับความนาเช่ือถือของหลักทรัพยน้ัน 

 

การวัดคา เชน คาเฉลี่ยคุณภาพเครดิตของกองทุน (Average Credit Quality) อาจไมสะทอนความเสี่ยงดานเครดิตที่แทจริงของกองทุน 

โดยเฉพาะหากกองทุนลงทุนในหลักทรัพยที่มีอันดับเครดิตทีแ่ตกตางกัน ดังนั้นกองทุนที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลางอาจมี

ความเสี่ยงดานเครดิตที่มากกวาที่คาเฉลี่ยของกองระบุไว ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นถากองทุนใชอัตราทดแฝง (Leverage) หรือใชตราสาร

อนุพันธในการจัดการกองทุน 
 

สถานะทางการเงินที่แยลงของผูออกตราสารหนี้ อาจทําใหผูออกตราสารไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะจายคืนเงินกู หรือไมสามารถทําตาม

ขอตกลงในสัญญา และอาจทําใหกองทุนสูญเสียเงินได 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent Convertible Securities Risk) 

การลงทุนในหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCos) อาจทําใหกองทุนเผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน และ/หรือการขาดทุนของ

เงินทุนท่ีเกิดจากการปรับลดมูลคาไถถอนของหุนกูชนิดน้ี (Principal Write-Down) ความเสี่ยงเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ 

เชน  
 

ความเสี่ยงจากการรองรับผลขาดทุน เนื่องจาก CoCos สามารถแปลงสภาพเปนตราสารทุนของสถาบันการเงินผูออกตราสารนั้น หรือ

สามารถปรับลดมูลคาไถถอนของตราสารหนี้ได ถาอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามกฎหมาย (Capital Ratio) ของผูออกตราสาร

ลดลงตํ่ากวาระดับที่กําหนดไว นอกจากนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Debt Instrument) จะไมระบุวันครบกําหนดไถถอน และการจาย

ดอกเบ้ียสามารถยกเลิกไดตามดุลยพินิจของธนาคารผูออกตราสาร หรือเปนไปตามขอกําหนดเพ่ือชวยผูออกตราสารลดผลการขาดทุน 
 

การเปนตราสารหน้ีดอยสิทธิ (Subordinated Instrument) ในกรณีท่ีผูออกตราสารมีการชําระบัญชีเพ่ือเลิกกิจการ หรือลมละลาย ผูถือ 

CoCos มีสิทธิเรียกรองตํ่ากวาตราสารหน้ีไมดอยสิทธิอ่ืนๆ และหากมีการแปลงสภาพเปนตราสารทุนสิทธิเรียกรองจะตํ่ากวาผูถือตราสารหน้ี

ทุกประเภท 
 

มูลคาตลาดจะผันผวนตามปจจัยที่ไมสามารถคาดเดาได เนื่องจากมูลคาของ CoCos ไมสามารถคาดเดาได และถูกกระทบจากหลายปจจัย 

เชน 1. ความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร และ/หรือความผันผวนของอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Ratio) 2. อุปสงคและ

อุปทานของ CoCos 3. สภาวะตลาดและสภาพคลอง 4. เหตุการณทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองท่ีกระทบตอผูออกตราสาร 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหมูลคาของเงินลงทุนลดลงหรือเพ่ิมข้ึนได อัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนอยางมีนัยสําคัญในชวง

ระยะเวลาสั้นๆ ซี่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับอุปสงคและอุปทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบ้ีย การถูกแทรกแซงจากรัฐบาลหรือธนาคารกลาง นอกจากน้ี หากกองทุนลงทุนในสกุลเงิน ซึ่งถูกเลิกใช หรือผูใชสกุลเงินน้ันยกเลิกการ

ใช สิ่งเหลาน้ีจะสงผลกระทบในดานลบตอสภาพคลองของกองทุน 
 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดขึ้นเมื่อสามารถซื้อหรือขายตราสารไดยาก การประเมินมูลคาหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลองอาจทําไดยาก

โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดเปลี่ยนแปลง การลงทุนในหลักทรัพยเหลานี้อาจทําใหผลตอบแทนของกองทุนลดลงเนื่องจากไมสามารถขาย

หลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลองออกไดในระยะเวลาและในราคาที่ตองการ กองทุนที่เนนการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ตราสารอนุพันธ 

หรือหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงดานตลาด และ/หรือความเสี่ยงดานเครดิตสูง มีแนวโนมท่ีจะเผชิญความเสี่ยงดานสภาพคลองสูงกวา 
 

ความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธและความเสี่ยงของคูสัญญา (Derivatives and Counter Party Risk) 

การลงทุนในตราสารอนุพันธ ทําใหกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นในสินทรัพยอางอิง (Underlying Asset) และเปนการเพิ่มความเสี่ยงดาน

คูสัญญาของตราสารอนุพันธ (Counter party Risk) ซึ่งอาจทําใหกองทุนไดกําไรหรือขาดทุนมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของตลาด หรือจาก

ธุรกรรมท่ีคูสัญญาไมมีสามารถปฏิบัติตามสัญญา 

ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับตราสารท่ีมีหลักทรัพยค้ําประกัน (Mortgage Related and Other Asset Backed Securities Risks) 

ตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันมีความเสี่ยงเหมือนกับตราสารหนี้อื่นๆ และอาจเผชิญความเสี่ยงในการจายคืนเงินตนกอนกําหนด และมี

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีและความเสี่ยงดานสภาพคลองท่ีสูงกวา 
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มูลคาของตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันอาจออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การจายคืนเงินตนกอนกําหนดอาจทําให

กองทุนไดผลตอบแทนลดลงจากการนําเงินตนไปลงทุนตอ (Reinvestment) เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น มูลคาของตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้า

ประกันจะลดลง แตหากอัตราดอกเบี้ยลดลง มูลคาของตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันที่สามารถจายคืนเงินตนกอนกําหนดจะเพิ่มขึ้นนอย

กวาตราสารหนี้ชนิดอื่นๆ อัตราการจายคืนเงินตนกอนกําหนดของสินเชื่อที่อยูอาศัยซึ่งเปนหลักทรัพยอางอิง (Underlying Mortgage) จะ

สงผลตอราคาและความผันผวนของตราสารท่ีมีหลักทรัพยคํ้าประกัน และอาจไปเพ่ิมหรือลดอายุไถถอนของตราสาร 

 

ขอมูลการลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund   
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ผลการดําเนินงานของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund   

 

 
หมายเหตุ 

- ท่ีมา : 

https://nl.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?c=G7112M633&wd=Fact%20Sheet&fn=PIMCO%20GIS%20Capital

%20Securities%20Inst%20ACC%20INC%20USD.pdf&id=EXhzGeviZdo66fVyd7QM2nFh5EXo9T0IS%2bZk9vuNmkHFTFdAK

eV7nPITJNg%2bdbRYC4KYBNfd1Udq6Vvft8auP63r3eDGuos8TSIm2MN8iJsZpXwhRAZFymHYI%2foHTIlw4ZkH7sC7ozkmY

Dm2f0Jj4124pGoQKh8QF4UPbu8M8b5%2bFiBHQsuLnY4ygtckcjCrV0C%2fCxu5V1Ox%2bIWKBak1OHU8pzKobRId7bpBAjie

YbSKh0k3gCwvjIVLi5ZO6PqU0ToAJ2xp7dGsMhP4CqsGEt6PWEYbAzlAvgBHTICXdEWZV0ShEzHjhirbrfe7giS%2fJfntEHlBWO

https://nl.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?c=G7112M633&wd=Fact%20Sheet&fn=PIMCO%20GIS%20Capital%20Securities%20Inst%20ACC%20INC%20USD.pdf&id=EXhzGeviZdo66fVyd7QM2nFh5EXo9T0IS%2bZk9vuNmkHFTFdAKeV7nPITJNg%2bdbRYC4KYBNfd1Udq6Vvft8auP63r3eDGuos8TSIm2MN8iJsZpXwhRAZFymHYI%2foHTIlw4ZkH7sC7ozkmYDm2f0Jj4124pGoQKh8QF4UPbu8M8b5%2bFiBHQsuLnY4ygtckcjCrV0C%2fCxu5V1Ox%2bIWKBak1OHU8pzKobRId7bpBAjieYbSKh0k3gCwvjIVLi5ZO6PqU0ToAJ2xp7dGsMhP4CqsGEt6PWEYbAzlAvgBHTICXdEWZV0ShEzHjhirbrfe7giS%2fJfntEHlBWOFOb90hBWjWmarG5e%2fIFc%2fX%2fBU%2fMmlPgD%2fAU0JiZfqlFB3%2bOAGC%2fBXZOKRGnYJzIHtWZfRUNsvYMi6hlQwzD4JbzjusMIDIb%2bGuF7mRl9%2fjyIcHMrRzG%2bYOCg29nRPX955oeY%2bE8hizx6PLKMy3Vk5%2bXCzVrMqf%2fl0%3d
https://nl.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?c=G7112M633&wd=Fact%20Sheet&fn=PIMCO%20GIS%20Capital%20Securities%20Inst%20ACC%20INC%20USD.pdf&id=EXhzGeviZdo66fVyd7QM2nFh5EXo9T0IS%2bZk9vuNmkHFTFdAKeV7nPITJNg%2bdbRYC4KYBNfd1Udq6Vvft8auP63r3eDGuos8TSIm2MN8iJsZpXwhRAZFymHYI%2foHTIlw4ZkH7sC7ozkmYDm2f0Jj4124pGoQKh8QF4UPbu8M8b5%2bFiBHQsuLnY4ygtckcjCrV0C%2fCxu5V1Ox%2bIWKBak1OHU8pzKobRId7bpBAjieYbSKh0k3gCwvjIVLi5ZO6PqU0ToAJ2xp7dGsMhP4CqsGEt6PWEYbAzlAvgBHTICXdEWZV0ShEzHjhirbrfe7giS%2fJfntEHlBWOFOb90hBWjWmarG5e%2fIFc%2fX%2fBU%2fMmlPgD%2fAU0JiZfqlFB3%2bOAGC%2fBXZOKRGnYJzIHtWZfRUNsvYMi6hlQwzD4JbzjusMIDIb%2bGuF7mRl9%2fjyIcHMrRzG%2bYOCg29nRPX955oeY%2bE8hizx6PLKMy3Vk5%2bXCzVrMqf%2fl0%3d
https://nl.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?c=G7112M633&wd=Fact%20Sheet&fn=PIMCO%20GIS%20Capital%20Securities%20Inst%20ACC%20INC%20USD.pdf&id=EXhzGeviZdo66fVyd7QM2nFh5EXo9T0IS%2bZk9vuNmkHFTFdAKeV7nPITJNg%2bdbRYC4KYBNfd1Udq6Vvft8auP63r3eDGuos8TSIm2MN8iJsZpXwhRAZFymHYI%2foHTIlw4ZkH7sC7ozkmYDm2f0Jj4124pGoQKh8QF4UPbu8M8b5%2bFiBHQsuLnY4ygtckcjCrV0C%2fCxu5V1Ox%2bIWKBak1OHU8pzKobRId7bpBAjieYbSKh0k3gCwvjIVLi5ZO6PqU0ToAJ2xp7dGsMhP4CqsGEt6PWEYbAzlAvgBHTICXdEWZV0ShEzHjhirbrfe7giS%2fJfntEHlBWOFOb90hBWjWmarG5e%2fIFc%2fX%2fBU%2fMmlPgD%2fAU0JiZfqlFB3%2bOAGC%2fBXZOKRGnYJzIHtWZfRUNsvYMi6hlQwzD4JbzjusMIDIb%2bGuF7mRl9%2fjyIcHMrRzG%2bYOCg29nRPX955oeY%2bE8hizx6PLKMy3Vk5%2bXCzVrMqf%2fl0%3d
https://nl.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?c=G7112M633&wd=Fact%20Sheet&fn=PIMCO%20GIS%20Capital%20Securities%20Inst%20ACC%20INC%20USD.pdf&id=EXhzGeviZdo66fVyd7QM2nFh5EXo9T0IS%2bZk9vuNmkHFTFdAKeV7nPITJNg%2bdbRYC4KYBNfd1Udq6Vvft8auP63r3eDGuos8TSIm2MN8iJsZpXwhRAZFymHYI%2foHTIlw4ZkH7sC7ozkmYDm2f0Jj4124pGoQKh8QF4UPbu8M8b5%2bFiBHQsuLnY4ygtckcjCrV0C%2fCxu5V1Ox%2bIWKBak1OHU8pzKobRId7bpBAjieYbSKh0k3gCwvjIVLi5ZO6PqU0ToAJ2xp7dGsMhP4CqsGEt6PWEYbAzlAvgBHTICXdEWZV0ShEzHjhirbrfe7giS%2fJfntEHlBWOFOb90hBWjWmarG5e%2fIFc%2fX%2fBU%2fMmlPgD%2fAU0JiZfqlFB3%2bOAGC%2fBXZOKRGnYJzIHtWZfRUNsvYMi6hlQwzD4JbzjusMIDIb%2bGuF7mRl9%2fjyIcHMrRzG%2bYOCg29nRPX955oeY%2bE8hizx6PLKMy3Vk5%2bXCzVrMqf%2fl0%3d
https://nl.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?c=G7112M633&wd=Fact%20Sheet&fn=PIMCO%20GIS%20Capital%20Securities%20Inst%20ACC%20INC%20USD.pdf&id=EXhzGeviZdo66fVyd7QM2nFh5EXo9T0IS%2bZk9vuNmkHFTFdAKeV7nPITJNg%2bdbRYC4KYBNfd1Udq6Vvft8auP63r3eDGuos8TSIm2MN8iJsZpXwhRAZFymHYI%2foHTIlw4ZkH7sC7ozkmYDm2f0Jj4124pGoQKh8QF4UPbu8M8b5%2bFiBHQsuLnY4ygtckcjCrV0C%2fCxu5V1Ox%2bIWKBak1OHU8pzKobRId7bpBAjieYbSKh0k3gCwvjIVLi5ZO6PqU0ToAJ2xp7dGsMhP4CqsGEt6PWEYbAzlAvgBHTICXdEWZV0ShEzHjhirbrfe7giS%2fJfntEHlBWOFOb90hBWjWmarG5e%2fIFc%2fX%2fBU%2fMmlPgD%2fAU0JiZfqlFB3%2bOAGC%2fBXZOKRGnYJzIHtWZfRUNsvYMi6hlQwzD4JbzjusMIDIb%2bGuF7mRl9%2fjyIcHMrRzG%2bYOCg29nRPX955oeY%2bE8hizx6PLKMy3Vk5%2bXCzVrMqf%2fl0%3d
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FOb90hBWjWmarG5e%2fIFc%2fX%2fBU%2fMmlPgD%2fAU0JiZfqlFB3%2bOAGC%2fBXZOKRGnYJzIHtWZfRUNsvYMi6hlQ

wzD4JbzjusMIDIb%2bGuF7mRl9%2fjyIcHMrRzG%2bYOCg29nRPX955oeY%2bE8hizx6PLKMy3Vk5%2bXCzVrMqf%2fl0%3d  

- ขอมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

- ผลการดําเนินงานในอดีต มไิดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

การเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนการลงทุน 
อัตราสวนการลงทุนของทรัพยสนิท่ีมุงเนนลงทุนตามท่ีกำหนดใน
การจัดแบงประเภทของกองทุนซ่ึงกำหนดตามประเภทของ
ทรัพยสิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน 

อัตราสวนการลงทุนของ ทรัพยสินหลักตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนตางประเทศ 

ลงทุนในตราสารหน้ีรวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV  อัตราสวนการลงทุนกองทุนหลัก : ลงทุนอยางนอยรอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ใน Capital Securities ซึ่ง

หมายถึง ตราสารหน้ี (เงินกูท่ีมีท้ังการจายดอกเบ้ียคงท่ี หรือ ไม

คงท่ี), contingent convertible bonds และ/หรือตราสารทุนท่ี

ออกโดยสถาบันการเงิน โดยหลักทรัพยท่ีลงทุนจะมีท้ังท่ีไดรับการ

จัดอันดับความนาเช่ือถือ อยูในระดับ Investment grade และ ตํ่า

กวา Investment grade  

 

นอกจากน้ี กองทุนน้ียังมีลักษณะเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว 

(กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศท่ี ทน.87/2558 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวของหรือท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมตอไป ไดอนุญาตใหกองทุนไทยสามารถ

กําหนดประเภทกองทุนตามช่ือหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ดังน้ัน จึงสามารถกําหนดประเภทของกองทุนใหเปนกองทุนรวม

ตราสารทุนได  

 

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

  3 ป 5 ป 

Information ratio 0.30 0.15 

Volatility 8.45% 6.85% 

หมายเหตุ 

1) ขอมูลจาก Morningstar ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

2) ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนสถาบัน : 

• กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจายเงินปนผลแลวแต

กรณี ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลใดๆ จะตองไมทําใหเกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุน

เพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะท่ีจายเงินปนผลน้ัน 

https://nl.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?c=G7112M633&wd=Fact%20Sheet&fn=PIMCO%20GIS%20Capital%20Securities%20Inst%20ACC%20INC%20USD.pdf&id=EXhzGeviZdo66fVyd7QM2nFh5EXo9T0IS%2bZk9vuNmkHFTFdAKeV7nPITJNg%2bdbRYC4KYBNfd1Udq6Vvft8auP63r3eDGuos8TSIm2MN8iJsZpXwhRAZFymHYI%2foHTIlw4ZkH7sC7ozkmYDm2f0Jj4124pGoQKh8QF4UPbu8M8b5%2bFiBHQsuLnY4ygtckcjCrV0C%2fCxu5V1Ox%2bIWKBak1OHU8pzKobRId7bpBAjieYbSKh0k3gCwvjIVLi5ZO6PqU0ToAJ2xp7dGsMhP4CqsGEt6PWEYbAzlAvgBHTICXdEWZV0ShEzHjhirbrfe7giS%2fJfntEHlBWOFOb90hBWjWmarG5e%2fIFc%2fX%2fBU%2fMmlPgD%2fAU0JiZfqlFB3%2bOAGC%2fBXZOKRGnYJzIHtWZfRUNsvYMi6hlQwzD4JbzjusMIDIb%2bGuF7mRl9%2fjyIcHMrRzG%2bYOCg29nRPX955oeY%2bE8hizx6PLKMy3Vk5%2bXCzVrMqf%2fl0%3d
https://nl.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?c=G7112M633&wd=Fact%20Sheet&fn=PIMCO%20GIS%20Capital%20Securities%20Inst%20ACC%20INC%20USD.pdf&id=EXhzGeviZdo66fVyd7QM2nFh5EXo9T0IS%2bZk9vuNmkHFTFdAKeV7nPITJNg%2bdbRYC4KYBNfd1Udq6Vvft8auP63r3eDGuos8TSIm2MN8iJsZpXwhRAZFymHYI%2foHTIlw4ZkH7sC7ozkmYDm2f0Jj4124pGoQKh8QF4UPbu8M8b5%2bFiBHQsuLnY4ygtckcjCrV0C%2fCxu5V1Ox%2bIWKBak1OHU8pzKobRId7bpBAjieYbSKh0k3gCwvjIVLi5ZO6PqU0ToAJ2xp7dGsMhP4CqsGEt6PWEYbAzlAvgBHTICXdEWZV0ShEzHjhirbrfe7giS%2fJfntEHlBWOFOb90hBWjWmarG5e%2fIFc%2fX%2fBU%2fMmlPgD%2fAU0JiZfqlFB3%2bOAGC%2fBXZOKRGnYJzIHtWZfRUNsvYMi6hlQwzD4JbzjusMIDIb%2bGuF7mRl9%2fjyIcHMrRzG%2bYOCg29nRPX955oeY%2bE8hizx6PLKMy3Vk5%2bXCzVrMqf%2fl0%3d
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KT-CSBOND 

• ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเขาไปลงทุน

ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี  

 

ชนิดสะสมมูลคา และชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 

• ผูลงทุนจะไดรบัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมลูคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมจากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเขาไปลงทุน

ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรบัการยกเวนไมตองเสียภาษี 

 

ลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุน 

เหมาะสมสําหรบัเงินลงทุนท่ีผูลงทุนยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ รวมถึง

ความเสีย่งดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนไดท้ังหมด และ

ตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนท่ีดีจากการนําเงินท่ีไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่ง

เหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว 

 

จํานวนเงินทุนโครงการลาสุด 

5,000 ลานบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยจะเปนไป

หลักเกณฑตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

รอบระยะเวลาบัญชี 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกป 

 

ปจจัยใดท่ีมีผลกระทบอยางมนีัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน  

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแตละประเทศ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) ลงทุนไว และสงผลใหมูลคา

หนวยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีความผันผวน แตเนื ่องจากกองทุนเปดเคแทม 

แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด จะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) ที่บริหาร

จัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึ ่งม ีทีมงานดานการลงทุนที ่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผาน

กระบวนการวิเคราะห และกลยุทธการลงทุนท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และคํานึงถึงเปาหมายการลงทุนท่ีกําหนดไวเปนหลัก  

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Risk) เน่ืองจากกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด 

เปนหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงคของ

กองทุน โดยการลงทุนในตราสารหนี้ และหลักทรัพยอื่นๆ ที่มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก ซึ่งลงทุนอยางนอยรอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ใน Capital Securities อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ 

ฟนด อาจพิจารณาใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

 

 

 



 

P a g e  16 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด 

KTAM Capital Securities Fund 
KT-CSBOND 

การเลื่อนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได 

เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบของผู 

ดูแลผลประโยชนแลว 

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนอืการ

ควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

เปดไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง

ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขางตน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑตามท่ีประกาศกําหนด 

 

การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไวแลว 

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมี

ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด

เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบ้ียหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนโดย

อัตโนมัติ พรอมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปน้ี 

ก) คําสั่งซื้อท่ีจะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน

หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 

ค) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดจดทะเบียนไว บริษัทจัดการขอ 

สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching in) จนกวาบริษัทจัดการจะเห็นสมควรท่ีจะ 
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ทําการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งตอไป โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ 

ง) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(Concentration Limit) ใกลเคียงกับอัตราสวนหรือมูลคาท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยจะ 

เปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching 

in) โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษทัจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการในกรณีท่ี

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการและแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน 

 

ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

ทานสามารถติดตามมลูคาทรัพยสนิสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทานไดจาก 

- Website : www.ktam.co.th  

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

 

ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

- Website : www.ktam.co.th  

- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

  เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

 

 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด เปนกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศท่ีมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศเพียง

กองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนของ

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุน 

PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) หรือทรัพยสินที่ลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และ

เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมหนวยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการโดยผูจัดการกองทุนของกองทุน PIMCO GIS 

Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) เปนสวนใหญ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เชน ความเสี่ยงจาก

สภาพคลอง เปนตน ซึ่งปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) ความเสี่ยงดานตลาดและความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Market Risk and Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวน

ของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศท่ีอาจปรับตัวข้ึนลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด 

เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอราคาของตราสารท่ีกองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
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โดยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือความเสี่ยงท่ีราคาของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกับการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย คือ หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ ่งยาวนานเทาไหร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมี

ผลกระทบตอราคาตราสารหน้ีมากข้ึน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด จะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุน

หลัก) ที่บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึ่งมีทีมงานดานการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดย

ผานกระบวนการวิเคราะห และกลยุทธการลงทุนท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และคํานึงถึงเปาหมายการลงทุนท่ีกําหนดไวเปนหลัก 

 

2) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ (Credit Risk and Default Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระ

คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ

กองทุนได โดยกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เชน ตราสาร

หนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะมีความเสี่ยงดานเครดิต สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัด

อันดับในระดับ Investment Grade ดังนั้น ผูลงทุนตองสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินตนไดมากกวาการลงทุนในกองทุนรวม

ท่ัวไป 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) เนนการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของผู

ออกหลักทรัพยทีม่ีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดงักลาว พรอมทั้งเนนการรักษาไวซึ่งมูลคาของเงินลงทุน และบริหารภายใตกรอบการลงทุนท่ี

เขมงวด และ กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด จะบริหารความเสี่ยงในดานสภาพคลองโดยอาจจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ใน

ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินตางประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะห

ความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกช้ันหน่ึง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลง 

 

3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง 

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

สภาพคลอง สูงกวาตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เน่ืองจากกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเสี่ยงสูง กองทุนน้ีจึงเหมาะกับผู

ลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงไดสูง อยางไรก็ตาม กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) จะเนนการลงทุนในหลักทรัพย 

ซึ่งไดทําการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของผูออกหลักทรัพยและมีการกระจายการลงทุนในผูออกตราสารหลายรายเพื่อลดความเสี่ยง

ดังกลาว 

 

4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent Convertible Securities Risk) คือ ความเสี่ยงจากการลงทุน

ในหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCos) ที่อาจทําใหกองทุนเผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน และ/หรือการขาดทุนของเงินทุนท่ี

เกิดจากการปรับลดมูลคาไถถอนของหุนกูชนิดนี้ (Principal Write-Down) ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ เชน 

ความเสี่ยงจากการรองรับผลขาดทุน เนื่องจาก CoCos สามารถแปลงสภาพเปนตราสารทุนของสถาบันการเงินผูออกตราสารนั้น หรือ

สามารถปรับลดมูลคาไถถอนของตราสารหนี้ได ถาอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามกฎหมาย (Capital Ratio) ของผูออกตราสาร

ลดลงตํ่ากวาระดับที่กําหนดไว นอกจากนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Debt Instrument) จะไมระบุวันครบกําหนดไถถอน และการจาย

ดอกเบี้ยสามารถยกเลิกไดตามดุลยพินิจของธนาคารผูออกตราสาร หรือเปนไปตามขอกําหนดเพื่อชวยผูออกตราสารลดผลการขาดทุน 

นอกจากนี้การเปนตราสารหนี้ดอยสิทธิ (Subordinated Instrument) ในกรณีที ่ผู ออกตราสารมีการชําระบัญชีเพื ่อเลิกกิจการ หรือ

ลมละลาย ผูถือ CoCos มีสิทธิเรียกรองตํ่ากวาตราสารหน้ีไมดอยสิทธิอ่ืนๆ และหากมีการแปลงสภาพเปนตราสารทุนสิทธิเรียกรองจะตํ่ากวา

ผูถือตราสารหน้ีทุกประเภท 



 

P a g e  19 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด 

KTAM Capital Securities Fund 
KT-CSBOND 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เน่ืองจากกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCos Bond) กองทุน

นี้จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดสูง อยางไรก็ตาม กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) จะเนนการ

ลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของผูออกหลักทรัพยและมีการกระจายการลงทุนในผูออกตราสารหลายราย

เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว 

 

5) ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับตราสารท่ีมีหลักทรัพยค้ําประกัน (Mortgage Related and Other Asset Backed Securities Risks)  

ตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันมีความเสี่ยงเหมือนกับตราสารหนี้อื่นๆ และอาจเผชิญความเสี่ยงในการจายคืนเงินตนกอนกําหนด และมี

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีและความเสีย่งดานสภาพคลองท่ีสูงกวา และมูลคาของตราสารท่ีมีหลักทรัพยคํ้าประกันอาจออนไหวตอการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การจายคืนเงินตนกอนกําหนดอาจทําใหกองทุนไดผลตอบแทนลดลงจากการนําเงินตนไปลงทุนตอ 

(Reinvestment) เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น มูลคาของตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันจะลดลง แตหากอัตราดอกเบี้ยลดลง มูลคาของตรา

สารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันที่สามารถจายคืนเงินตนกอนกําหนดจะเพิ่มขึ้นนอยกวาตราสารหนี้ชนิดอื่นๆ อัตราการจายคืนเงินตนกอน

กําหนดของสินเชื ่อที ่อยู อาศัยซึ ่งเปนหลักทรัพยอางอิง (Underlying Mortgage) จะสงผลตอราคาและความผันผวนของตราสารที่มี

หลักทรัพยคํ้าประกัน และอาจไปเพ่ิมหรือลดอายุไถถอนของตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เนื่องจากกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกัน กองทุนนี้จึงเหมาะ

กับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดสูง อยางไรก็ตาม กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) จะเนนการลงทุนใน

หลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของผูออกหลักทรัพยและมีการกระจายการลงทุนในผูออกตราสารหลายรายเพื่อลด

ความเสี่ยงดังกลาว 

 

6) ความเสี่ยงในเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนท่ีอาจประสบกับความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลีย่นแปลง 

ลักษณะความเสี่ยง 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) จึง

อาจทําใหกองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด นําเงินบาทไป

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยในประเทศตางๆ ท่ัวโลก กองทุน

หลักก็อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่ลงทุนดวย ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุน

เริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัว

แปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีท่ีคาเงิน

ดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตรา

แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ

อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมแีนวโนมแข็งคา ซึ่งการ

ใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก

ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

7) ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตรา

สารอนุพันธ และกองทนุเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด อาจใชตราสารอนุพันธเพื่อการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสีย่ง) หรือเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน ตราสารอนุพันธอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หาก

กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยของกองมีความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying 

Security) 
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กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี ้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที ่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการปองกันความเสี่ยงดังกลาวอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตรา

แลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขามกับท่ีกองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติ

ตามสัญญา ดังน้ัน เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย ซึ่ง

ผูจัดการกองทุนจะทําการพิจารณาการลงทุน วิเคราะห และติดตาม รวมท้ังประเมินผลตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และผลการลงทุนอยางตอเน่ือง 

 

8) ความเสี่ยงดานคูสัญญาของตราสารอนุพันธ (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาของตราสารอนุพันธไม

สามารถปฏิบัติตามสัญญาท่ีไดตกลงกันไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ในการพิจารณาทําสัญญาของตราสารอนุพันธ บริษัทจัดการจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงิน

และของคูสัญญาอยางตอเน่ือง 

 

9) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนและความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม (Country Risk and Emerging Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ 

หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม ซึ่งมีความเสี่ยง 

(Emerging Market Risk) สูงกวาตลาดท่ีพัฒนาแลว ความไมสงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามีโอกาสเกิดข้ึนไดมากกวา และอาจ

สงผลกระทบตอมูลคาของกองทุนและเงินของนักลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายท่ีจะกระจายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในหลาย

ประเทศ โดยผูจัดการกองทุนมีการติดตามและวิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนมีการลงทุนอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

10) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไปลงทุนไว

ขาดสภาพคลองในการซื้อขาย  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี ้ ฟนด เปนกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital 

Securities Fund ซึ่งเปนกองทุนที่เปดเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการ จึงทําใหมีความเสี่ยงในดานสภาพคลองของกองทุน

ตํ่า 

 

11) ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีท่ีการลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา

ยายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนตางประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกลาวจะตองพิจารณาวิเคราะหปจจัยตางๆอยางระมัดระวัง 

ตลอดจนจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกช้ันหน่ึง 

 

12) ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจ

แตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจ
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เผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน 

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละ

ประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก

ประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน  ใน

กรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนกอนการลงทุน และ

ระหวางระยะเวลาท่ีลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดใหมีฝายงานท่ีเก่ียวของในการติดตาม วิเคราะห และทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความ

เสี่ยงดังกลาว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดําเนินการหรือ

แตงตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อใหไดรับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทําได แตใน

การดําเนินการดังกลาวอาจเกิดคาใชจายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุมคา  ผลประโยชนและผลเสียที่จะเกิดกับกองทุน

และผูถือหนวยเปนสําคัญ 
 

 

 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม โดยมรีายช่ือ ชนิดหนวยลงทุน ดังตอไปน้ี 

1. KT-CSBOND-A 

2. KT-CSBOND-D 

3. KT-CSBOND-R 

4. KT-CSBOND -I 

 

- เคร่ืองมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย 

คาธรรมเนียมการขายคืนท่ีไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกําหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมลูคาหนวยลงทุน) : 2.00 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมมีูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของ

มูลคาหนวยลงทุน 

 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย

พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบ

สภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุนโดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมตฐิาน

และหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

 

ในกรณีท่ีมีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพ่ิมเตมิจากการปรับมลูคาทรัพยสินสุทธิดวย

สูตรการคํานวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพ่ิมคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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ลงทุนท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ี 

ในกรณีท่ีมีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee น้ี เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง โดยปรับเพ่ิมไดไมเกินอัตราสูงสุดท่ีกําหนดในโครงการ และ

หรือปรับเพ่ิมระดับมลูคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนท่ีจะเรยีกเก็บ

คาธรรมเนียมน้ี ไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุน

รวมหรือผานทางชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ีแตกตางกันตามระยะเวลาการถือ

ครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการใช

เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการน้ัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาท่ีกําหนด การ

ประกาศใชเครื่องมืออ่ืนแทนและ/หรือเพ่ิมเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืนกําหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัท

จัดการดาํเนินการได  

 

อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูถือหนวยลงทุนท่ียัง 

คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมอืน้ีไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บรษัิทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให

สอดคลองกับกองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคท่ีจะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการตดิตามเรื่องดังกลาวเทาท่ีสามารถทําได 

(best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

 

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

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

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนดโดยพิจารณา

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรอืขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําได

เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

 

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบรษัิทจัดการกําหนด โดย

พิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน ท้ังน้ี

โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของ

เทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดท่ีสดัสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน

สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลคาซื้อขาย

หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมลูคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมลูคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก

ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี รายละเอียด 

วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีท่ีบรษัิทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ี 

 

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

บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการใช

เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการน้ัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งจะปรบัเพ่ิมไมเกินอัตรา

สูงสุดท่ีระบุไวในโครงการ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําคาซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือ 

swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตดัสนิใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของการใช

เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการน้ัน ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมเปลีย่นแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไดดําเนินการหรือ

ตัดสินใจไปแลวท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการน้ัน แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดหรือ

บางสวนของวันทําการน้ันไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดน้ัน ไมได 

รับการจดัสรรหนวยลงทุน 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาท่ีกําหนด การ

ประกาศใชเครื่องมืออ่ืนแทนและ/หรือเพ่ิมเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืนกําหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัท

จัดการดาํเนินการได 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บรษัิทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให

สอดคลองกับกองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือน้ีไวเพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ

พอสังเขป ดังน้ี 

การไหลเขาสุทธิท่ีมีนัยสาํคัญจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนแกวงข้ึน สวนการไหลออกสุทธิท่ีมีนัยสําคญัจะทําใหเกิดการแกวงลง 

โดยบริษัทใชการกําหนดราคาแบบ swing pricing เมื่อกระแสเงินสดสุทธิเกินเกณฑท่ีกําหนดไวลวงหนาโดยกรรมการ และสูงเกินไปจนทาง

กรรมการเช่ือวาการลดสัดสวนท่ีเกิดข้ึนจากตนทุนทางธุรกรรมท่ีเก่ียวของน้ัน อาจมีสาระสําคญัตอกองทุน 

 

ท้ังน้ี หลักเกณฑเก่ียวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนท่ีสําคญัและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ในกรณี

ท่ีมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลีย่นแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการ

แกไขเพ่ิมเติมโครงการ 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน

ปลายทางดวย 

 

คาธรรมเนียมการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (Anti-Dilution 

levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ

ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงานก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ท้ังน้ี การกําหนด 

ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย 

ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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การกําหนด ADLs threshold มหีลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะ

คํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอ่ืนใด

ท่ีกระทบสภาพคลองของหลักทรพัยท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดท่ีสดัสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ

กองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสทุธิท้ังหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมลูคาซื้อขายหนวย

ลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมลูคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย

มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการ

คํานวณเปนไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปน้ี 

(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลีย่นออก 

(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามลูคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลีย่นออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีตางกัน 

 

ในกรณีท่ีมีการใชเครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ี 

 

ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครือ่งมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ

คลองอ่ืนได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใช

เครื่องมือ ADLs ในวันทําการน้ัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําคาซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือ 

ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องมือ 

ADLs ในวันทําการน้ัน ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมเปลีย่นแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไดดําเนินการหรือตดัสินใจไปแลวท่ีเก่ียวของ

กับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการน้ัน แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดหรอืบางสวนของวันทําการน้ันไมสามารถ 

เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดน้ัน ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท่ีทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกตางกันได และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีขอกําหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะ

รายท่ีทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสบัเปลีย่นหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลีย่นหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม 

แนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดได 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในโครงการ โดยบริษัท

จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาท่ีกําหนด การ

ประกาศใชเครื่องมืออ่ืนแทนและ/หรือเพ่ิมเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืนกําหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัท

จัดการดาํเนินการได 

 

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูถือหนวยท่ียังคงลงทุนในกองทุนตอไป 

เครื่องมือน้ีไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลอง

กับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคท่ีจะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการตดิตามเรื่องดังกลาวเทาท่ีสามารถทําได 

(best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

 

- การกําหนดเง่ือนไขหรือขอจํากดัในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกนิกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสดุไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนโดยมีมลูคาเกินกวา 

รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจยัตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของ

กองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช 

ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือให 

สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมอืน้ีได 

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

ในกรณีท่ีมีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทําใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคาํสั่งท่ีไดจาก Notice 

period น้ันเชนเดียวกับคําสั่งท่ีไดตามปกติในวันท่ีทํารายการดวย ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออ่ืน 

ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพ่ิมไมเกิน Notice period 

สูงสุดท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผาน

ทางชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา

ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคท่ีจะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการตดิตามเรื่องดังกลาวเทาท่ีสามารถทําได 

(best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

 

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมต่ํากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 7 วันทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมนิวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย

พิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน,สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของ

กองทุนผิดปกต,ิ สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถถอนมากกวา 

Redemption Gate ท่ีกําหนดไว หรือปจจัยอ่ืนๆท่ีกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด 

เง่ือนไขเพ่ือบงช้ีสถานการณท่ีไมปกติดวย Gate threshold ได 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือบงช้ีสถานการณท่ีไมปกตดิวย Gate threshold ในกรณดีังกลาว Redemption Gate จะใชเฉพาะ

วันทําการซื้อขายใดท่ี สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสทุธิท้ังหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือ

มากกวา Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมลูคาการซื้อหนวยลงทุน 

(subscription) บวก มูลคาการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมลูคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ 

หักดวยมลูคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) 
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บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัสวน(pro-rata basis) ของคําสั่ง

รับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช Redemption Gate 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า

กวา Redemption Gate ข้ันตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานท่ีระบุไวในโครงการ 

 

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับ

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสดัสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลาํดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนท่ีเหลือไดเมื่อบริษัทจดัการมี

ระบบงานสําหรับรองรับการยกเลกิคําสั่งดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริม่เปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือช้ีชวน

สวนขอมูลกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับ

ซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี เวนแตกรณีท่ีกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ท่ีประกาศใช 

 

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา 

 

ในกรณีท่ีมีการใชเครื่องมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจดัการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลองอ่ืนได 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ี 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไมตํา่กวา 

Redemption Gate ข้ันตํ่าท่ีระบุในโครงการและหรือปรับเพ่ิมหรือลด gate period ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพ่ิมไดไม

เกินกวาท่ีระบุไวในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ท่ีประกาศใช 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption Gate 

กอนระยะเวลาท่ีกําหนด การใชเครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เปนตน (ถามี) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุน

ในสวนท่ีเหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีคางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีถูกยกเลิก

คําสั่งโดยไมชักชา 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการใช

เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการน้ัน 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการ

ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือน้ีไวเพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ

พอสังเขป ดังน้ี 

บริษัทมีสิทธิท่ีจะจาํกัดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนท่ีถูกไถถอนในวันทําการซื้อขายใดๆ ไวท่ี 10% ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ี

กองทุนน้ันออก โดยในกรณีน้ี บรษัิทจะลดคําขอไถถอนในวันทําการซื้อขายน้ันลงตามสดัสวน และจะปฏิบัติตอคําขอไถถอนน้ันเสมือนวาได

รับคําขอในวันทําการซื้อขายถัดไป จนกวาหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีถูกรองขอเดิมจะไดรับการไถถอนท้ังหมด 

 

ท้ังน้ี หลักเกณฑเก่ียวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนท่ีสําคญัและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ในกรณี

ท่ีมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลีย่นแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการ

แกไขเพ่ิมเติมโครงการ 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน

ปลายทางดวย 

 

- การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสจุริตและ

สมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตตุามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรพัยสินท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสินของ

กองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล

ผลประโยชน โดยบริษัทจดัการสามารถใชวิธีการคํานวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมลูคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนท่ี

มีช่ืออยูในทะเบียน ณ วันท่ีไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินภายหลังจากท่ีสามารถจาํหนายทรัพยสินน้ันได ท้ังน้ี บริษัท

จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
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♦ ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุนและเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต หากตองการ

ทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

♦ ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

♦ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ

พอรต การลงทุนโดยรวมของตนเองดวย 

♦ กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังน้ัน หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสยี

เงินลงทุนจํานวนมาก 

♦ เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (KT-CSBOND-R) มุงหวังใหผูถือหนวย

ลงทุนมีรายไดสมํ่าเสมอ ดังน้ันการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินตน เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุน

ชนิดน้ีไดรับรายไดสมํ่าเสมอ แมกองทุนจะมีกําไรหรือขาดทุนก็ตาม 

♦ ทานสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ (Connected Person) ไดท่ี

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

♦ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี ผูท่ีสนใจจะลงทุน ท่ีตองการทราบขอมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการ

ในรายละเอียด สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  และสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

♦ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตาง ๆ ที่สมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล

การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

♦ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระ

ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด 

♦ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงาน

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

♦ ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต

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

♦ บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง ขอสงวนสิทธิท่ีจะขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติม

จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม

กฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื ่นที่เกี ่ยวของ ซึ ่งรวมถึงประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือปองกันการใชบริการธุรกิจ

หลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

♦ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตอง

ของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

คําเตือนและขอแนะนํา 
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เง่ือนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนอาจถกูจํากัดสิทธ ิ

หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวม

จะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมผีูถือหนวย

ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียงท่ีมแีนวโนมวาจะเกิดขึน้ (ถามี) 

• ไมมี ท้ังน้ี ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง ไดท่ี www.ktam.co.th 

 

วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจาํกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ท้ังน้ี ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการโอน

หนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด  

 

การออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสงหนังสือรบัรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัด

จากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน 

 
ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของบริษัท

จัดการกองทุนรวม 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซตของ

บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 

 

ชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสู

กระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

• ทานสามารถนําสงขอรองเรยีนไดท่ี 

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

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

  - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดูแลผลประโยชนของกองทุน โทรศัพท 0-2544-3935 

• กองทุนรวมไมมนีโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 

ภูมิลําเนาเพ่ือการวางทรัพย สําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายทีไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถามี)  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมลิําเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอางอิงท่ีอยูของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปนภูมลิําเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีท่ีตองมีการวางทรัพย  

 

 

สิทธิและขอจํากัดของผูถือหนวยลงทุน 

 

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

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัชรา  ตันตรยิานนท         ประธานกรรมการ  

2 นายสุรพล  โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 นางลัดดาวัลย เมฆสภุะ กรรมการ 

4 พลตํารวจเอก จารุวัฒน  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6 นายอนามัย  ดําเนตร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

7 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท  กรรมการ 

8 นางชวินดา  หาญรัตนกูล         กรรมการผูจดัการ 
 

 

รายชื่อผูบริหาร 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา หาญรตันกูล กรรมการผูจดัการ และรักษาการผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 

2 นายวิโรจน   ตั้งเจริญ รองกรรมการผูจดัการอาวุโส  ผูบริหารสายงาน ธุรกิจเครือขายธนาคาร 

3 นางสาวหัสวรา     แสงรุจ ิ รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

4 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน ธุรกิจลูกคาสถาบัน 

5 นางสาววรวรรณี ตั้งศริิกุศลวงศ รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน กลยุทธและปฏิบัติการ 
 

• จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 172 กองทุน (ขอมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

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

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผูจดัการ 

ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร ล ี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหน้ี 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

4 นายสมชัย อมรธรรม ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกลยทุธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ กิจจาการ 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนทางเลือก 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจํานงค 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 
ผูเช่ียวชาญดานกลยุทธการลงทุน 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 

8 นายกิตติศักดิ์ บุญราศร ี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายบริหารความเสี่ยง 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 

9 นางสาวทิพวัลย ภัทรกิจนิธิกุล 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 
 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 
 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1 คุณพีรพงศ กิจจาการ - MS in Economics 

University of Southampton 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1. ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 

2. ผูอํานวยการ, ฝายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 

3. รองผูอํานวยการ, ฝายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 

4. ผูชวยผูอํานวยการ, ฝายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 

5. ผูจัดการ , ฝายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 

6. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 

7. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 

8. ผูชวยผูจัดการ, ฝายวิจัย, Merchant Partners Securities 

9. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุน, Thailand Privilege Card 

10. เจาหนาท่ี, Office of Venture Capital Fund 

Management Office of SMEs Promotion 

11. นักวิเคราะห, ฝายนโยบายและกลยุทธ, 

SME Development Bank of Thailand 

12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ผูจัดการกองทุนหลัก 

ฝายลงทุนทางเลือก 

2 คุณวรรกมล ลีวาณิชย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.  ผูจัดการ, ฝายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  

2.  ผูจัดการ, ฝายจัดการลงทุนตางประเทศ, บลจ.กสิกรไทย  

3.  ผูจัดการ, ฝายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  

4.  เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย  

5.  เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุนตางประเทศ, บลจ.ฟนันซา 

ผูจัดการกองทุนหลัก 

ฝายลงทุนทางเลือก 
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รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

6.  เจาหนาท่ี, ฝายลงทุนตางประเทศ, บลจ.ฟนันซา 

3 คุณยืนยง เทพจํานงค - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

University of Houston, 

U.S.A. 

-รัฐศาสตรบัณฑิต

,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน 

2. ผูอํานวยการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 

3. ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

4. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน 

5. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

6. เจาหนาท่ีสวนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 1 

ฝายลงทุนตราสารทุน 

4 คุณกุลณัฐฐา  

อภิปริกิตต์ิชัย 

- Master of Science Program 

in Finance (International 

Program), Thammasat 

University 

- Bachelor of Art in 

Economics (International 

Program), Thammasat 

University 

1. Krung Thai Asset Management Public Company 

    Limited:  June 2013 – Current 

    Position: Fund Manager / Investment Department 

2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: 

    June 2011 – May 2013 

    Position: Fund Manager / Investment Department 

3. Krung Thai Asset Management Public Company  

    Limited: February 2010 – June 2011 

    Position: Fund Manager / Investment Department 

    September 2008 – January 2010 

    Position: Assistant Fund Manager / Investment        

    Department 

4. MFC Asset Management Public Company    

    Limited:  September 2004 – August 2006 

    Position: Investment Analyst / Investment 

    Research and Strategic Department 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 1 

ฝายลงทุนตราสารหน้ี 

5 ดร.สมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 

University of Hawaii at 

Manoa 

 - M.A. (Economics) 

California State University, 

Hayward 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐมิติ)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคา

สัมพันธ, บลจ. กรุงไทย 

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 

3. ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 

4. ผูอํานวยการ, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 

5.  Research Specialist, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 

6. Research Assistant, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 

7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S. 

นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศไทย (TDRI 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 1 

ฝายกลยุทธการลงทุนและ

ลูกคาสัมพันธ 

6 คุณศรชัย เตรียมวรกุล - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย   

2.  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.ภัทร  

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 2 

ฝายลงทุนตราสารหน้ี 
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รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

3.  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนและบริหารสภาพคลอง, 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

4.  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกลยุทธการลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ, บลจ.กรุงไทย  

5.  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนลงตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย  

6. ผูจัดการ ฝายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 

7. ผูชวยผูจัดการ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย, บล.ซิกโก จํากัด 

(มหาชน)  

8. ผูวิจัย ฝายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ไทย (TDRI)  

9. เจาหนาท่ีการตลาด ฝายคาหลักทรัพย บล.เคจีไอ 

7 คุณแสงจันทร ลี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ    

 ศศินทร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ

ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารทุน 

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

3. ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 

4. ผูจัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 

5. ผูจัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด  

6. ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล บล. เอกธํารง 

7. ผูชวยนักวิเคราะห สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 2 

ฝายลงทุนตราสารทุน 

 

รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

• ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) งานบริการท่ีปรึกษาการลงทุนสวนบุคคล  0 2208 4600 

• ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 0 2697 5454 

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

• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0 2648 3333 

• บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 0 2223 2288 

• บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 0 2305 9000 

• บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2658 8888 

• บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 0 2648 1111 

• บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2363 6736 

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

• บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลสั จํากัด  0 2680 1111 

• บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด  0 2508 1567 
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• บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 0 2108 8666 

• บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 0 2672 5999 

• บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 0 2287 6950 

• บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 0 2949 1999 

• บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0 2658 5800 

• บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย เอ็กซสปริง จํากัด 0 2695 5000 

• บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0 2659 7000 

• บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  0 2696 0000 

• บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน) 0 2231 8600 

• บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 0 2829 6292, 0 2829 6293 

• บริษัทหลักทรัพย ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 0 2841 9000 

• บริษัทหลักทรัพย ดบีีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 0 2857 7000 

• บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 0 2343 9555 

• บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 0 2633 6000 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0 2217 8888 

• บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 0 2231 3777 

• บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 0 2831 8300 

• บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2635 1700 

• บริษัทหลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2222 5900 

• บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จํากัด    094 5696 667 

• บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 0 2009 8000 

• บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2088 9999 

• บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด 0 6220 6677 

• บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด  0 2680 5000 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เทรเชอรสิต จํากัด 0 2061 9621 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด 0 2266 6697-8 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด  0 2861 4820 ตอ 544,545,546 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จํากัด  0 2107 1664 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จํากัด 0 2026 5100 
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ขอมูลอ่ืน  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเตมิหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื

หนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

 

รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

รายชื่อผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 

นอกจากหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย 

 

รายชื่อผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 

นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์ หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง หรือ นางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒน หรือ 

นางสาวรุงนภา แสงจันทร หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

ท่ีอยู : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

178 อาคารธรรมนิติ ช้ัน 6-7 ซอยเพ่ิมทรัพย (ประชาช่ืน20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562 

 

 

 
 

ขอกําหนดการซ้ือ ขายคืน และสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน 

จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท 

 

มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป :  

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000  บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 
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ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย

หนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา 

โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ

ชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันท่ีตามปฏิทินท่ีเปนวันทํา

การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี ่ยวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศ (ถามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 

 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) เฉพาะงานบริการท่ีปรึกษาการลงทุนสวนบุคคล และ/หรือ ผานบริการธนาคารออนไลนบนแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT และ/

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังตอไปน้ี รายละเอียดตามตารางดานลาง ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถาม

รายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

 

 

กรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังตอไปนี้ รายละเอียดตามตารางดานลาง ทั้งนี้ บริษัท

จัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเตมิหรอืยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใน

ภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

• ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย ดบีีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

• บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด • บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด   • บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลสั จํากัด  • บริษัทหลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด  • บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จํากัด    
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• บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด • บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด • บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

• บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด • บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เทรเชอรสิต จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย เอ็กซสปริง จํากัด • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จํากัด 

 

ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต สั่งจายในนาม "บัญชจีองซ้ือหนวยลงทุนของ บมจ.หลกัทรัพยจัดการ

กองทุน กรุงไทย" โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวเปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ไวท่ี 

- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 

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

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

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

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

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

 - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่  เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  

 - ธนาคารพาณิชยอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน

หนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

 

การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  

รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกในราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขาย

หนวยลงทุน (ถามี) ท้ังน้ี หากยอดรวมการสั่งซื้อหนวยลงทุนมมีูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตามจํานวน

วงเงินท่ีไดรับการจัดสรรใหลงทุนในตางประเทศกอนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปดเสนอขายหนวย

ลงทุนครั้งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมกอนได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา     

 

1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อหนวยลงทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด” สามารถติดตอขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน 

ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
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ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการของบรษัิทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จนถึงเวลา 

15.30 น.  

 

ในกรณีท่ีไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดงักลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 

และเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง  

 

ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  และแบบคําขอ

เปลี่ยนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะตดิประกาศไวท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ

เว็บไซตของบริษัทจดัการ ท้ังน้ี บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรบัมติจากผู

ถือหนวยลงทุนแลว  

 

2. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน 

2.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสั่งซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย

หนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน 

“ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดท่ีจัดตั้งและจดัการโดยบริษัท

จัดการเปนครั้งแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเริม่ตั้งแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น.     

 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการท่ีบริษัทจดัการกําหนด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุนของ

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนดในการเสนอขายครั้งแรกได ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

 

2.2 การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและสมัคร

ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบรษัิทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งซือ้

หนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เง่ือนไข และข้ันตอนวิธีการขอ

ใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

2.3 การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน

บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเปนการ

อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะตดิประกาศ ณ ท่ีทํา.

การของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
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3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  

 

3.2. กรณีนิติบุคคล  

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  

(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 

(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม  

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ท้ังน้ี เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 

4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

4.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) ภายในระยะเวลาเสนอ

ขายครั้งแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหัก

บัญชีเดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรบัการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อเทาน้ัน หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัท

จัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืน หรืออาจรับชําระดวยบัตรเครดติ (ถามี) ซึ่งจะตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือวิธีการ

อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพ่ิมเติมตอไป  

 

ท้ังน้ี สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค หรือ

ดราฟตของธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเทาน้ัน  

 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันท่ีท่ีสั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อ

หนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย

พาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ โดยบัญชี

จองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบรษัิทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการ

สั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมดีอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปน

ผลประโยชนของกองทุน อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารพาณชิยอ่ืนๆ โดยเปนไปตามท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระเงินคาซือ้หนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองยื่นชําระใหเสร็จสิ้นกอนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชยภายใน

วันทําการกอนวันทําการสดุทายท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทาน้ัน 

 

ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 

เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได และผูสั่งซื้อหนวย
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ลงทุนท่ีไดทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุนและขอคืนเงินคา

ซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

 

หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซือ้

หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไว

เปนหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดเรยีกเก็บเงินตามคําสั่ง

หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว 

 

ในกรณีท่ีการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูสัง่ซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ัน และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตน้ันคืนใหกับผูสั่งซื้อหนวยลงทุน

ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 

ท้ังน้ี วิธีการชําระเงินดวยบัตรเครดิต (ถามี) จะเปนไปตามเง่ือนไขและวิธีการใหบริการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ

คืน (ถามี) โดยเง่ือนไขและวิธีการในการใหบริการจะเปนไปตามท่ีผูใหบริการรายน้ันกําหนดข้ึน และเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีผูสั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดติอยู ภายในวันทําการถัด

จากวันท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุน บรัษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 

 

4.2 อินเทอรเน็ต (Internet) 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อ

หนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา

โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปด

ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

 

4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอ่ืนๆ   

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผานบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และ

เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัท

จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถา

มี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

 

5. การจัดสรรหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีสั่งซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวนในกรณีท่ี

การสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลใหจาํนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวตอสาํนักงาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ โดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ตามวันท่ีไดรับคาํสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดชําระ
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คาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายครั้งแรกกอนสิ้นสุดระยะเวลาการ

เสนอขายครั้งแรก และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมสีวนได

เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) ใกลเคียงกับอัตราสวนหรือมูลคาท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด โดยจะเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลา

ดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา

มี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวนจํานวน

หนวยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใหแกผูสั่งซื้อ ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจดัสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได 

โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 

 

ท้ังน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมลูการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนใน

สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ

ช่ือเสียง หรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจดัสรรหนวยลงทุนแตบางสวน

หรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา 

 

6. การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนมผีลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวตอสํานักงาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการ

ท่ีลงทุน (Concentration Limit) ใกลเคียงกับอัตราสวนหรือมูลคาท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

โดยจะเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว ตาม

ขอ การจัดสรรหนวยลงทุน และ/หรือกรณีไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนไดโดยเปนไปตามเกณฑสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท

จัดการจดัสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนสวนท่ีไมไดรบัการจดัสรรแตบางสวน

หรือท้ังหมดโดยไมมีดอกเบ้ีย เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณยีหรือโอนเงิน ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เขาบัญชี

เงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนใดตามท่ีอยูท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแตวันปดการ

เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  

 

7. เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยตุิโครงการเน่ืองจากหลังสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถขาย

หนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหน่ึงในสาม

ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจะยุตโิครงการ เน่ืองจากขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน

ไดถึง 35 ราย แตมีมลูคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคนืเงินคาซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดพรอม

ท้ังดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงิน

ฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูสัง่ซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีอยูท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
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เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคนืเงินและดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในชวง

ดังกลาว (ถามี) อันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันท่ี

ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีบรษัิทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีอยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัท

จัดการอาจยตุิการขายหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึง

ภายใน 7 วันนับแตวันท่ียุติการขายหนวยลงทุนน้ัน และใหการอนุมตัิใหจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจงใหสํานักงานทราบ 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจาํหนายหนวยลงทุนใหแกผู

ซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีการอนุมัติใหจดัตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหาก

บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเน่ืองจากความผิดของบริษัทจดัการกองทุนรวม

เอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจด็ครึ่งตอปนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีชําระเงินคาซื้อ

หนวยลงทุนจนครบถวน 

 

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในขอ “วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน”   

 

โดยบริษัทจดัการจะเปดรับคําสั่งซือ้หนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หากกรณีวันดังกลาวตรง

กับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการซื้อขายถัดไป 

 

1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อ  

ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวน และเอกสารการจองซื้อไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตามวันและ

เวลาท่ีกําหนดในขอ “วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน”  

 

2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  

ในกรณีท่ีไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดงักลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 

และเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง  

 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัตติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และ

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึง่จะติดประกาศไว ณ บริษัทจดัการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ เพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิในการกําหนดและแกไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  

3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  

  

3.2. กรณีนิติบุคคล  

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  

(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  

(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม  

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ท้ังน้ี เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง  

 

4. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน  

4.1. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

• ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถสั่งซือ้หนวยลงทุนผานบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) โดยกรอกใบคําสั่งซื้อหนวย

ลงทุนใหครบถวน พรอมท้ังจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวามลูคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

• ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสงใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) พรอมท้ังชําระคาสัง่ซื้อ

หนวยลงทุนเต็มจํานวน  

 

4.2. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  

ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี เมื่อผูถือหนวยลงทุน

ไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถสั่งซือ้

หนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัตติามข้ันตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหนาจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามท่ี

ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบข้ันตอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะถือวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายใดเปนรายการสัง่ซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายน้ัน 

และการสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยดุทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํา

รายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ท้ังน้ี ใหใชเวลาท่ีบันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ี

บันทึกรายการเปนหลัก 

 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ดังกลาวได หากผูสั่งซื้อและเครื่องฝาก

ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 

ท้ังน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองจดัเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งใหหักเงินเพ่ือซือ้หนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระคา

ซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับของกับการซื้อหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะน้ันบริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซื้อหนวยลงทุนในครั้งน้ัน  
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บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจดัสรรหนวยลงทุนท่ีสงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เมื่อนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอยแลว

เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณท่ีใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนไดบันทึกขอมลูการ

ขายและจดัสรรหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนท่ีจะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

4.3. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบรกิารธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  

ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศพัท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว 

สามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยรหสัประจําตัวเพ่ือใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการท่ีไดรับฟงจากระบบ

ซื้อหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามท่ีระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจนครบข้ันตอน

การสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะถือวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายใด เปนการทํารายการสัง่ซื้อ

หนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายน้ัน และการสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุด

ทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ท้ังน้ี ใหใชเวลาท่ีบันทึกของระบบโทรศัพทของ

ธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการเปนหลัก 

 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูสั่งซื้อและระบบบริการ

ธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 

ท้ังน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองจดัเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินท่ีบริษัทจัดการกําหนดท่ีสั่งใหหกัเงิน

เพ่ือซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระคาซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเก่ียวของกับการซื้อหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะน้ัน บริษัท

จัดการจะไมทํารายการซื้อหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนในครั้งน้ัน  

 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจดัสรรหนวยลงทุนท่ีสงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเมื่อนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอย

แลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณท่ีใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนไดบันทึกขอมูล

การขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทาน้ัน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนท่ีจะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

4.4. การสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมตัิ  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม

ทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจดัการจะแจงใหทราบในอนาคต  
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โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังน้ี  

1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวนและ

ถูกตองและยื่นใหบริษัทจดัการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) 

2. ในกรณีท่ีเงินในบัญชีเงินฝากของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมไีมเพียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน (ถามี) ระบบ

จะไมหักเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดท่ีบัญชีเงินฝากมเีงินไมเพียงพอท่ีหักชําระคาซื้อหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของกับการซื้อ

หนวยลงทุนน้ัน  

3. ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพ่ือซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใชบริการเดิม 

กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

4. ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิกหนังสือ

ยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถามี) 

 

4.5. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน

ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบรษัิท

จัดการกอนเปดใหบริการ 

 

4.6. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพท (IVR) ของบริษัทจัดการ หรอืผานบริการทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

หรือการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบรกิารอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ 

ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

4.7. การสั่งซื้อผานไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณยีได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

5.1. บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

ผูสั่งซื้ออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรืออาจรับชําระดวยบัตรเครดติ (ถามี) ซึ่งจะตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ี

บริษัทจัดการกําหนด หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณชํีาระเปนเช็ค ดราฟต ผูสั่งซื้อตองขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อ

หนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย

พาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ โดยบัญชี

จองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบรษัิทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการ

สั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมดีอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปน
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ผลประโยชนของกองทุน อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารพาณชิยอ่ืนๆ โดยเปนไปตามท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด 

 

ท้ังน้ี สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด หรือชําระเปน

เช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขาน้ันเทาน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรอืดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรยีกเก็บเงินภายในวันเดยีวกัน

ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันท่ีสั่งซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือวาผู

สั่งซื้อหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ สิ้นวันทํา

การซื้อขายท่ีเรยีกเก็บเงินได  

 

ท้ังน้ี วิธีการชําระเงินดวยบัตรเครดิต (ถามี) จะเปนไปตามเง่ือนไขและวิธีการใหบริการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ

คืน (ถามี) โดยเง่ือนไขและวิธีการในการใหบริการจะเปนไปตามท่ีผูใหบริการรายน้ันกําหนดข้ึน และเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีผูสั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดติอยู ภายในวันทําการถัด

จากวันท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุน บรัษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 

 

หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซือ้

หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไว

เปนหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับเงินคาซื้อหนวย

ลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคาํสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจดัการเปน

กรณีพิเศษ  

 

5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  

ในกรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงิน

ฝากตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝาก

ในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภท

กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมดีอกเบ้ียรบัหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปน

ผลประโยชนของกองทุน  

 

5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  

ในกรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบรกิารธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคาซื้อหนวย

ลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรบัจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษา

ไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคยีวริตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 

เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  
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5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมตัิ  

บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

อ่ืนซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บ

รักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคยีวริตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน

ดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจดัการ

จะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  

 

5.5 อินเทอรเน็ต (Internet)  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อ

หนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา

โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปด

ใหบริการ  

 

5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอ่ืนๆ  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  

 

5.7. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานไปรษณีย  

ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ  

 

6. การจัดสรรหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามจํานวนท่ีสั่งซื้อ และไดชําระเงินคาซือ้หนวยลงทุนเต็มจาํนวนแลว   

 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดรบัชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนให

ตามจํานวนเงินท่ีไดรับชําระเปนเกณฑ  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมตัิจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 

หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน กอนคําสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีซื้อดวยวิธีอ่ืนๆ สําหรับคําสัง่ซื้อ

หนวยลงทุนดวยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนวยลงทุนตามหลกัการ “สั่งซื้อกอนไดกอน”  
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ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดรับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ท้ังน้ี จะใหสิทธิแกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดย

อัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนกอนคําสัง่ซื้อ

หนวยลงทุนท่ีซื้อดวยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจัดสรร

หนวยลงทุนท่ีเหลืออยูใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีสั่งซื้อพรอมกันน้ันตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสั่งซื้อเขามา 

(Pro Rata) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจดัสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจาํเปนตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ

ช่ือเสียง หรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บรษัิทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือ

ท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

 

7. การคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนและจาํนวนหนวยลงทุนท่ีผูสั่งซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจดัการจดทะเบียนกับสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว และ/หรอืในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมี

สวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) ใกลเคยีงกับอัตราสวนหรือมลูคาท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด โดยจะเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัท

จัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อกอนไดกอน และหากมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการ

จัดสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีสั่งซื้อพรอมกันน้ันตามสดัสวนจาํนวนหนวยลงทุนท่ีผู

สั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสั่งซื้อเขามา (Pro Rata) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือ

ท้ังหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคนืเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีไมไดรบัการจัดสรรพรอมดอกเบ้ีย (ถามี) ใหผู

สั่งซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการ

นับตั้งแตวันท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเขาเง่ือนไขใดท่ีบริษัทจัดการปฎิเสธการสั่งซื้อตามขอ 6.2.8 และ/หรือกรณไีมสามารถ

จัดสรรหนวยลงทุนไดโดยเปนไปตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไมไดรับการจัดสรรจากบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนสวนท่ีไมไดรบัการจัดสรรแตบางสวนหรือท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

พรอมดอกเบ้ีย (ถามี) ใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน

ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุน  

 

8. เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน  

ในการชําระคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพ่ือสั่งซื้อ

หนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมลูคา จะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได  
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การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพ่ือให

บริษัทจัดการจดัสรรหนวยลงทุน และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท

จัดการเปนกรณีพิเศษ  

 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปน้ี  

ก) คําสั่งซื้อท่ีจะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

ข) คําสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน ท่ีจะมีผลใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุน 

เวนแตในกรณีท่ีเปนบุคคลหรือนิตบุิคลท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ค) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 

หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  

ง) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดจาํหนายหนวยลงทุนของโครงการจัดการจนเตม็ตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดจดทะเบียนไว บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching in)  จนกวาบรษัิทจัดการจะเห็นสมควรท่ีจะทําการ

เสนอขายหนวยลงทุนครั้งตอไป โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็ปไซต

ของบริษัทจัดการ 

จ) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(Concentration Limit) ใกลเคียงกับอัตราสวนหรือมูลคาท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยจะ

เปนไปตามดลุยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching 

in) โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ 

 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน

ผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แกไข เปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย

ลงทุนแลว   

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลีย่นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุน ดังน้ี  

(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรอื

กําหนดใหสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคตหรือ

หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมี

ผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา

หลักทรัพยท่ีจะลงทุนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีท่ีเห็นวาอาจกอเกิดผลเสยีหายใดๆ แกกองทุนหรือผู

ถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะท่ีไมสามารถคํานวณมลูคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตสุมผลหรือเปนธรรม 

เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 
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(2) ในกรณีท่ีวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน

วันท่ีบริษัทจัดการเปดทําการแตมคีําสั่งใหเปนวันหยดุการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนวย

ลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป 

 

ขอกําหนดการขายคืนหนวยลงทุน 

ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

1. กรณีแบบดลุยพินิจของผูลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา : ม ี

ชนิดจายเงินปนผล : ม ี

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : มี 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ม ี

 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังน้ี  

(1) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบรษัิทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดท่ีบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตามรายละเอียดวันทํา

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวน

และยื่นตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี ตั้งแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  

บริษัทถือวาคําสั่งขายคืนท่ีไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคาํสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนครั้งถัดไป  

ท้ังน้ี ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมผีูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุน

เปนมูลคาตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป  

 

(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี 

และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  

 

(3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดย

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ

คืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  
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(4) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  

 

(5) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกสอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมตัิ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเลค็ทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเปน

การอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ท่ี

ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

(6) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด  

 

เง่ือนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากผู

ถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  

 

ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีท่ี

บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหนวย

ลงทุนของกองทุนน้ีเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดการโดยบริษัทจัดการ  

 

อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนไมมีมลูคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีน้ันไมมีการตดิตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมี

ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด

เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคนืได  
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การจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

การจัดสรรการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีท่ีสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมเีงินสด

ไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะน้ันใหผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอม

กันน้ันตามสดัสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละรายสั่งขายคืนมาน้ัน  

ยกเวนในกรณตีามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคนืหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวย

ลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจดัการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนเปนจาํนวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คณูจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารบัซือ้คืน

หนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี

คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน ท้ังน้ี จํานวนหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตดัทศนิยม

ตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  

 

การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวยลงทุน

ตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืน  

 

ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนเกินกวาจาํนวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผูถือหนวย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนสัง่ขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุนมีมลูคาตํ่ากวามูลคาข้ันตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บรษัิทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคนืหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมดของผูถือ

หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมดน้ันดวยวิธีการเดียวกับหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวย

ลงทุนสั่งขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท้ังหมดน้ัน ท้ังน้ี หากมีการเปลีย่นแปลงมลูคาข้ันตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัท

จัดการจะแจงใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพ่ือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ติด

ประกาศใหผูลงทุนทราบ  

 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามการสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีสมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขขางตนเทาท่ีบรษัิท

จัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  

 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

  

2. กรณีแบบอัตโนมัต ิ

ชนิดสะสมมลูคา : ไมม ี

ชนิดจายเงินปนผล : ไมม ี
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ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : มี 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ไมม ี

 

หลักเกณฑการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตไิมเกินปละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานสิ้นสดุตามชวงเวลาท่ีบรษัิท

จัดการเห็นสมควรจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินตน   

2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

(1) บริษัทจัดการจะดาํเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ ไมเกินปละ 4 ครั้ง 

ในอัตราท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาท่ี 

เว็บไซตของบริษัทจดัการกอนวันรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท่ีบริษัทจัดการกําหนด หากในกรณท่ีีวันท่ีกําหนดในการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตเิปนวันหยุดทําการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป ท้ังน้ี บริษัทจัดการ

จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินตน 

(2) บริษัทจัดการจะดาํเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติท่ีมีรายช่ืออยูตามหลักฐานท่ี

ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลีย่นหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

ทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสนิสุทธิ 

มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยดุทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมลีักษณะใน

ทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา ท้ังน้ี บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปดใหบริการสับเปลีย่นหนวยลงทุน

ภายหลังไดโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว ณ สํานักงานของ

บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจดัการ

ถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะดาํเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมี

ช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อ

สิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตกรณีตามขอเวนแตกรณีตามขอการไมขายไมรับ

ซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง 

(3) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไมจําเปนตองแจงใหทราบหรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนอีกแตอยางใด และผูถือหนวยลงทุน

จะไมโตแยงหรือยับยั้งการดําเนินการดังกลาว ท้ังน้ี การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะทําใหจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแต

ละรายลดลง 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบ้ียหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสาํนักงานสาขาของผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนโดย

อัตโนมัติ พรอมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
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3. การชําระเงินคารบัซื้อคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมลูคา

ทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนตางประเทศท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดยีวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา 

ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม

วิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิโดยการสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุน

ปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยข้ึนอยูกับดลุยพินิจของบริษัท

จัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการรับ

ซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตในกรณตีามขอการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคนื

หนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

 

ในการชําระคืนคาขายหนวยลงทุนโดยการโอนหรือนําเขาบัญชีเงินฝากน้ี ถาหากบริษัทจัดการไมสามารถโอนหรือนําเงินเขาบัญชีตามท่ีผูถือ

หนวยลงทุนไดแจงไวไมวาดวยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกเช็คขีดครอมคาขายคืนหนวยลงทุนสั่งจายผูถือหนวย

ลงทุนและจดัสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูในสมดุทะเบียนผูถือหนวยลงทุน   

 

ขอกําหนดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน : 

การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง (“กองทุนตนทาง”) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีก

กองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนําเงินคาขายคืน

หนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของ

กองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางชนิดของหนวยลงทุนภายในกอง

เดียวกันดวย ท้ังน้ี บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรบัคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู

ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเหน็วาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมผีลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผู

ถือหนวยลงทุน หรือ ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจดัการและแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน  

 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการเปด

ใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหเทาน้ัน  

 

1. วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

1.1 การสับเปลีย่นหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลีย่นการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี  
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1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ภายใน

วันและเวลาท่ีระบุในขอวันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

2) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน โดยระบุ

ช่ือกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางท่ีตองการสบัเปลีย่นหนวยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน หรือจาํนวนหนวยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุน

ตนทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด และยื่นคําสั่งตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

3) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนน้ีผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนครั้งละไมตํา่กวาจํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการ

สั่งขายคืนท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการ  

4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจาํนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือใน

บัญชีข้ันตํ่าท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลีย่นหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการ

ท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลีย่นหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไม

เพียงพอท่ีจะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอ่ืน ตามมูลคาข้ันตํ่าท่ีระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไปซื้อ

หนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในคําขอเปด

บัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวม

วันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบ

ธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา 

6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนน้ี และจํานวนเงินท่ีไดไมเพียงพอท่ี จะนําไปซื้อ

หนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสทิธิท่ีจะไมนําเงินดังกลาวมาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีตามท่ีระบุไวในคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

7) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบรษัิทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได เน่ืองจากอยูใน

ระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ  “การไมขายไมรับซื้อคืนไมรบัสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง” ขอ “การหยุดขายหรือรบัซื้อ

คืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวเปนคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของวันแรกท่ีจะเปดทําการ

สับเปลี่ยนครั้งตอไป 

8) เมื่อผูถือหนวยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นไมได หากรายการดังกลาวน้ัน บริษัทจดัการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสรจ็สิ้นสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

ท้ังน้ี เง่ือนไขการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใตวิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไมตองแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบลวงหนา  

 

1.2 การสับเปลีย่นหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  
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1.3 การสับเปลีย่นหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกสอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) หรือ

ผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเปน

การอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ท่ี

ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

2. ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปน้ีเปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณสีับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ดังน้ี  

2.1 การกําหนดราคารับซื้อคืนกรณีเปนกองทุนตนทาง จะใชราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนไดทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลว หักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

2.2 การกําหนดราคาขายหนวยลงทุนกรณีเปนกองทุนปลายทาง จะใชราคาขายหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด

ข้ึนเปนการท่ัวไป ท้ังน้ี วันทําการซื้อขายดังกลาวจะตองไมเกินวันทําการท่ีกองทุนไดรับเงินจากกองทุนตนทาง โดยบริษัทจดัการจะแจงใหผู

ถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามดุลยพินิจของผูลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อ

ขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบ

ลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัท

จัดการ 

 

บริษัทจัดการจะถือวาคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนท่ีไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนสําหรับวันทําการ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนครั้งถัดไป  

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีท่ีกองทุนไดรับผลกระทบจากการ

ชําระหรือรบัชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด

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

 

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันท่ีตามปฏิทินท่ีเปนวันทํา

การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศ (ถามี) หรือตามท่ีบรษัิทจัดการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม  

 

- กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ
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บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน

ปลายทาง) ตามท่ีระบุไวในขอ  “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางเปน

กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลังไดโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผู

ถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีตดิตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลีย่นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุน ดังน้ี  

(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรอื

กําหนดใหสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคตหรือ

หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมี

ผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา

หลักทรัพยท่ีจะลงทุนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีท่ีเห็นวาอาจกอเกิดผลเสยีหายใดๆ แกกองทุนหรือผู

ถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะท่ีไมสามารถคํานวณมลูคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตสุมผลหรือเปนธรรม 

เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  

(2) ในกรณีท่ีวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน

วันท่ีบริษัทจัดการเปดทําการแตมคีําสั่งใหเปนวันหยดุการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนวย

ลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

 

ขอกําหนดอ่ืนๆ  

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีสวน

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

หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปลี่ยน แกไขเพ่ิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการจัดตั้งจดัการ และ/หรือวิธีการบรหิาร

จัดการและการทําประกันภัยความรับผดิของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเปลีย่นใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธี

ขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสยีงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เง่ือนไข หรือรายละเอียดตาง ๆ ฯลฯ ท้ังน้ี โดยถือวาไดรับ

ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เรื่องท่ีเก่ียวกับการเพ่ิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแตงตั้ง

ผูจัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน การเพ่ิมหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุน และการ

ชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพ่ิมเตมิกรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือ

การหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ท้ังน้ี การแกไขเปลีย่นแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทําได 
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2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการ

จัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวน้ันตองเปนทรัพยสินท่ีมมีูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยครั้งเกินความจําเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคล

ดังกลาว (churning)  

 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรม

และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมไีวไดของกองทุนน้ันดวย  

 

บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชนของบริษัทได เน่ืองจากเปนขอหามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเรื่องท่ีไมพึง

กระทํา เวนแตเปนการรบัผลประโยชนท่ีผูใหบริการจดัใหแกบริษัทจดัการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเปนประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี www.ktam.co.th "  

 

3) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน  

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

โดยมผีลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูทางภาษีใน

สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมไีวกับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมี

ขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ี

เก่ียวของ”)  

 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยมหีนาท่ีตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี 

FATCA กําหนด หนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสมัพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาท่ีในการ

กําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจดัทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน  

 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดรับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ  

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศ

สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงิน

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ตน

ตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขารวมผูกพันตนตามขอกําหนด

ของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาท่ี

ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมท่ีเปน NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและ

รับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผกูพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิวามสัมพันธ

ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอยางไม

มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

 

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดาํเนินงานรวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ี

เก่ียวของ และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศ

ท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน 

และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังน้ี  

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของกําหนด) 

ใหคํายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ช่ือ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน) ท่ีมีอยูในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนน้ันกับ

บริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ  

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากร

ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมลูเมื่อขอมลูท่ีเคยใหไวมีการเปลีย่นแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขา

รวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ

กฎหมายดังกลาว  

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ  

 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

ไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการ

ดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการ

แจงน้ีแลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี  

(1) ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว  

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว  

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได 

เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน หากมกีาร

ดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน  

 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบริษัท

จัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูก
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หัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ีเขา

ขายเปนพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของกําหนด) เทาน้ัน  

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพ่ือรองรบัการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจดัการ 

(รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือ

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน  

 

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด 

มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุน KT-CSBOND มูลคาตามราคาตลาด  %NAV 

 หลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ   1,177,573,908.90100.14  

 หนวยลงทุนกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund              1,177,573,908.90 100.14 

 สัญญาซ้ือขายลวงหนา(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -21,939,130.00 -1.86 

 สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลีย่น เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging)  

 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอรเวิรด มี 5 คูสัญญา 

   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเช่ือถือ : AA+         -9,590,944.00 -0.81 

   - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) อันดับความนาเช่ือถือ : AA+         -1,639,200.00 -0.14 

   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเช่ือถือ : AAA         -8,966,052.00 -0.76 

   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเช่ือถือ : AA-         2,166,466.00 0.18 

   - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความนาเช่ือถือ : AA+         -3,909,400.00 -0.33 

 อ่ืนๆ   20,268,559.78 1.72  

 ประเภทรายการคางรับอ่ืนๆ              21,433,140.55 1.82  

 ประเภทรายการคางจายหรือหน้ีสนิอ่ืนๆ              -1,164,580.77 -0.10 

 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 1,175,903,338.68 100.00 
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KTAM Capital Securities Fund 
KT-CSBOND 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด 

มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
กลุมของตราสาร                 มูลคาตามราคาตลาด          %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย  0.00 0.00 
  หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผูออกท่ีมีบริษัทท่ีไดรับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เปนผูออก/ผูรบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผูออกท่ีมีบริษัทท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับท่ีตํา่กวา  0.00 0.00 
   investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดสวนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 15.00% NAV 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด 

มูลคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 ประเภท ผูออก    มูลคาตาม 

  ราคาตลาด 

หนวยลงทุนกองทุน PIMCO GIS Capital 

Securities Fund 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 1,177,573,908.90 

 

บริษัทนายหนาท่ีไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด 
ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กองทุนเปดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟก อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนท่ีลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศ 

ดังน้ัน จึงไมมีคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด 

ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

PTR = N/A 
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กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด 

KTAM Capital Securities Fund 
KT-CSBOND 

การเปดเผยขอมูลการถอืหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคล ไดท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 

 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ยอนหลัง 

ต้ังแตวันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้รอบปบัญชีท่ีผานมาของ 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด  

คือ -23.15% 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด 

  กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 

วันเปล่ียนแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 

ตอหนวย 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 31 พฤษภาคม 2565) 

% ตามชวงเวลา % ตอป 

YTD 
ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ยอนหลัง 

5 ป 

ยอนหลัง 

10 ป 

ตั้งแตวันจด

ทะเบียน

กองทุน 

KT-CSBOND-A 14 มิถุนายน 2561 10.8163 -9.11% -4.39% -7.93% -7.54% 2.13% N/A N/A 2.00% 

Benchmark - - 2.94% 5.19% 1.77% 9.99% 3.23% N/A N/A 2.75% 

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน 
- - 7.04% 7.66% 6.62% 5.03% 9.06% N/A N/A 7.99% 

ความผันผวนของ

ตัวชี้วัด 
- - 7.28% 7.40% 7.03% 6.95% 5.75% N/A N/A 5.50% 

Benchmark = 3 Month USD LIBOR Index ซ่ึงเปนดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกับสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 

ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป 
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กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด 

KTAM Capital Securities Fund 
KT-CSBOND 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดวยวิธีการตามปปฏิทิน 

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และคาความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ป 
% ตอป 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-CSBOND-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.15% 14.42% 3.46% 4.88% 

Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.20% -4.90% 0.30% 10.98% 

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.14% 2.74% 14.70% 2.63% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.85% 4.21% 5.78% 5.86% 

* ผลการดําเนินงานป 2561 เปน % ตามชวงเวลา 

Benchmark = 3 Month USD LIBOR Index ซึ ่งเปนดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี ่ยนเมื ่อเทียบกับสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณ

ผลตอบแทน 

ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป 
 

อัตราสวนการลงทุนของกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

  

ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตตํ่ากวา 2 

อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ไมจํากัดอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรบัฝากหรือผูออกตราสารมีลักษณะ

อยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

4.1 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

4.2 เปนธนาคารออมสิน ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเปนประกัน 

ไมเกิน 20% 

(หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน

ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมี

ภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช 

credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมลีักษณะครบถวนดังน้ี 

5.1 เปนตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือศุกูก ท่ีผูออกจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

5.2 เปนตราสารท่ีมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

5.2.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมลูเปนการท่ัวไปโดยมรีายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ีนอยกวาหรือเทากับ 397 วัน

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

1. 10% หรือ 

2. น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด 

KTAM Capital Securities Fund 
KT-CSBOND 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

นับแตวันท่ีลงทุน และไมไดมลีักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตรา

สารดังกลาวตองเปนบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดติ 

ฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 

5.4 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ีมากกวา 397 วันนับแตวันท่ี

ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

6 

  

ทรัพยสินดังน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดงัน้ี 

6.1.1 เปนตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือศุกูก ท่ีผูออกจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในตางประเทศ หรือผูออกจดัตั้งข้ึนตาม

กฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย) 

6.1.2 มี credit rating อยูในระดบั investment grade 

6.1.3 เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

6.1.3.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.1.3.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมลูเปนการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ีนอย 

กวาหรือเทากับ 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 6.1.3.1 

หรือ 6.1.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังน้ี 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหวางประเทศ ท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินตางประเทศ ท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล ตาม

ขอ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใด

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6.1.4 ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ีมากกวา 397 วันนับแตวันท่ี

ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดังน้ี ท่ีคูสญัญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

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

หมายเหตุ : ในกรณเีปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสญัญา แลวแตกรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange 

 

สวนท่ี 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุมกจิการ (group limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับ

บริษัทดังกลาว 

ไมเกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณเีปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

 

สวนท่ี 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเงิน 

ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติ

บุคคลดังกลาว) เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสญัญา ดังน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินท่ีกองทุนรวมไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี เวนแต

เปนกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการนอยกวา 1 ป ให

เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

  

- อัตราขางตนไมใชกับกองทุนท่ีอายุกองทุน

คงเหลือนอยกวาหรือเทากับ 6 เดอืน ท้ังน้ีเฉพาะ

กองทุนท่ีมีอายุโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 ป 

  

2 ทรัพยสินดังน้ี 

2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเงิน ท่ีมีเง่ือนไขหามเปลี่ยนมือแต

กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตาม

รวมกันไมเกิน 25% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขใหกองทุนรวมสามารถขายคนืผู

ออกตราสารได 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 

เดือน 

2.3 total SIP ตามขอ 5 ของสวนน้ี 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ของสวนท่ี 1 : อัตราสวนการ

ลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสนิหรือคูสญัญา (single entity limit) 

แตไมรวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือศุกูก ท่ีมีลักษณะ

ครบถวนดังน้ี 

5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ 6 ของสวนท่ี 1 : อัตราสวน

การลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสญัญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade หรือไมมี 

credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

  

6 ทรัพยสินดังน้ี 

6.1 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

6.2 derivatives ท่ีมี underlying เปนตราสารตาม 6.1 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 20% 

 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

7 derivatives ดังน้ี 

7.1 การเขาทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสีย่ง 

(hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวมไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ product 

limit  

 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

1 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน และศุกูก ของ  

ผูออกรายใดรายหน่ึง (ไมรวมถึงตราสารหน้ี

ภาครัฐไทยหรือตราสารหน้ีภาครัฐตางประเทศ) 

1.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability) 

ของผูออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน

ที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไมปรากฏในงบ

การเงินลาสุด บลจ. อาจนํามูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับ

มูลคาหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สิน

ทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และใน
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กรณีที ่ผู ออกตราสารไมมีหนี ้ส ินทางการเงินตามที ่เปดเผยไวในงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด (รวมถึงกรณียังไมครบ

กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั ้งแรกของผู ออกตราสาร) ใหใช

อัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตาม

ขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมี

การย ื ่ นแบบ filing ในล ักษณะเป นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ                      

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอน้ีโดยเปนตราสารท่ีออก

ใหม และมี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade 

หรือไมมี credit rating ให บริษัทจัดการลงทุนเพ่ือกองทุนภายใตการ

จัดการของบริษัทจัดการรายเดยีวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคา

การออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีท่ีผูออก

ตราสารไดมีการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใน

ลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปน

รายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 1.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ตาม

กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บริษัทหลักทรัพย 

10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ 

บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรอื

กองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวยน้ัน 

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนท่ีมลีักษณะ

ครบถวนดังน้ีโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

(2) จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

ท้ังน้ี การคํานวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 

สถาบันการจัดอันดับความนาเชือ่ถือ Tris Rating 

ทริสเรทติ้งใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจดัอันดับเครดติองคกรและตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายตุั้งแต 1 ป ข้ึนไป 

จํานวน 8 อันดับ โดยเริม่จาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสดุ จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละสญัลักษณมีความหมายดังน้ี 

AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑ

สูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แต

อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจ

ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ี

เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการ

ชําระหน้ีออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวา

ระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

อ่ืนๆซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า

และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

C องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงิน

ตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื ่อนไขที่เอื ้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ อยางมากจึงจะมี

ความสามารถในการชําระหน้ีได 

D  องคกรหรือตราสารหน้ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด 

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

ภายในระดับเดียวกัน 

สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเนนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เปนสําคัญโดยมไิดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After Default) 

แตอยางใด โดยตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นจําแนกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
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T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับ

ความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาวซึ่งมี

เครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน

ระดับท่ีนาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได 

T4  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นท่ีคอนขางออนแอ 

D เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด 

 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทติ้งเปนอันดับเครดิตตราสารหน้ีในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการชําระหน้ีของ

ผูออกตราสารหน้ีโดยไมรวมความเสี่ยงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใชเครื่องหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุวาตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย

ดังกลาวเปนตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยท่ีความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน 

 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะทอนความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ

ผูออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตรา

สารหน้ีโดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารน้ันๆ หรือองคกรซึ่งรับภาระผูกพันในการชําระหน้ีของตราสาร

น้ันๆ ท้ังน้ี แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไมเปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติง้ประกาศผลตอ

สาธารณะไปแลวในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณสําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงินขององคกรที่ทริส

เรทติ้งจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนใหนักลงทุน

ระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดวย เหตุผล (Rationale) ที่แจงเหตุในการออก

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

เครดิต” (Rating Outlook)  

 

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

และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน) 
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สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ Fitch Rating 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

นาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืน

ในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความนาเช่ือถือของ

ตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย

เพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความเปนไปได

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตาม

กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของ

ตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมี

ความไมแนนอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือข้ันตํ่าอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และ

ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองเทาน้ัน และความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ัน 

ไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน   

    

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตรา

สารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 

“นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ี

ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับ

ความนาเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงนิตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัด

อันดับความนาเช่ือถือท่ีสูงกวา 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมี

ความไมแนนอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสูงกวา 
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B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงนิตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบ

กับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนิน

ธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทาน้ัน  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีท่ีไดเกิดข้ึนแลวหรือกําลังจะเกิดข้ึน    

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สําหรับประเทศไทย 

      เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัด

อันดับความนาเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ 

เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับ

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

      สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะสั้น 

นอกเหนือจาก “F1(tha)”  

      สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุนทราบวา

มีความเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจ

ระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหสูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความ

นาเชื่อถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการ

ปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้นๆ 
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KTAM Capital Securities Fund 
KT-CSBOND 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายท้ังหมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมท้ัง 4 ชนิด(1)  

อัตราตามโครงการ  
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.62–31 พ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.63–31 พ.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.64–31 พ.ค.65) 

(% NAV) 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ี

ประมาณการได(2)  

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

    - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

 

ไมเกินรอยละ 5.35 

ไมเกินรอยละ 5.35 

ไมเกินรอยละ 5.35 

ไมเกินรอยละ 5.35 

 

 

1.33 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

1.09 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

1.06 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมการจัดการ(3) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกินรอยละ 2.14 

ไมเกินรอยละ 2.14 

ไมเกินรอยละ 2.14  

ไมเกินรอยละ 1.65 

 

0.80 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.80 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.80 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(3) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกินรอยละ 0.0749 

ไมเกินรอยละ 0.0749 

ไมเกินรอยละ 0.0749  

ไมเกินรอยละ 0.0749 

 

0.03 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.03 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.03 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน(3) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกินรอยละ 0.535 

ไมเกินรอยละ 0.535  

ไมเกินรอยละ 0.535  

ไมเกินรอยละ 0.535 

 

0.18 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.21 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.21 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 2.675 

 คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

- ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 

1,070,000 บาท 
- - - 

- ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน

รอยละ 1.07 
- - - 

 คาสอบบัญชี ตามท่ีจายจริง 0.02 0.02 - 

 คาธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจายจริง 0.27 - - 

 คาใชจายอื่นๆ (4) ตามท่ีจายจริง 0.03 0.03 0.02 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได 

- - - - - 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมด 

- ชนิดสะสมมูลคา     

- ชนิดจายเงินปนผล 

ไมเกินรอยละ 5.35 

 

1.33 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

1.09 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

1.06 

ยังไมเปดใหบริการ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมท้ัง 4 ชนิด(1)  

อัตราตามโครงการ  
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.62–31 พ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.63–31 พ.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.64–31 พ.ค.65) 

(% NAV) 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย ตามท่ีจายจริง - - - 

หมายเหตุ : เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(1) ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
(2) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสนิทั้งหมด 

หักดวยมูลคาหนี้สนิทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจดัการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนยีมอื่นๆ 

ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง 
(3) มูลคาทรัพยสินทีใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลคา

ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ 
(4) คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีแตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือ 

ผูถือหนวยลงทุน(1) 

อัตราตาม

โครงการ  

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.62–31 พ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.63–31 พ.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.64–31 พ.ค.65) 

(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน(2) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

o บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมกับผูลงทุนแตละ

กลุมไมเทากัน (4) ดังน้ี 

 ยอดลงทุนต่ํากวา 50 ลานบาท/รายการ  

 ยอดลงทุน 50 ลานบาทขึ้นไป/รายการ 

   - ชนิดจายเงินปนผล 

   - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

 

 

 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21  

 

 

 

 

0.75 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

 

0.75 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

 

0.75 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน(2) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ   

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือ 

ผูถือหนวยลงทุน(1) 

อัตราตาม

โครงการ  

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.62–31 พ.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.63–31 พ.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 มิ.ย.64–31 พ.ค.65) 

(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

• คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา(2) (3) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

o บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมกับผูลงทุนแตละ

กลุมไมเทากัน(4) ดังน้ี 

 ยอดลงทุนต่ํากวา 50 ลานบาท/รายการ  

 ยอดลงทุน 50 ลานบาทขึ้นไป/รายการ 
   - ชนิดจายเงินปนผล 

   - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

 

 

 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21  

 

 

 

 

0.75 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

 

0.75 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

 

0.75 

0.50 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก (2) (3) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ   

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21  

ไมเกิน 3.21 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือหรือ

ขายหลักทรัพยเม่ือมีการส่ังซ้ือหรือขายคืนหรือ

สับเปล่ียน(2) (5) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ   

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

 

 

ไมเกิน 0.535  

 ไมเกิน 0.535  

ไมเกิน 0.535   

ไมเกิน 0.535  

 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

• คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

• คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซ้ือและขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 

• คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน  ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 

• คาใชจายอื่นๆ ท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ 

หรือนายทะเบียน ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปน

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหต ุ
 (1) เปนอัตราท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
 (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ

รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/

หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 (3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซี

เคียวริตี้ ฟนด  
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไข ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
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KTAM Capital Securities Fund 
KT-CSBOND 

(5) คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือ

คาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย  

 

 

ขอมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 

 



กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM Capital Securities Fund
ชื่อยอโครงการ : KT-CSBOND
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนที่ตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีใหแกผูลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และตองการแสวง
หาโอกาสในการลงทุนที่มากกวาการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Capital Securities Fund
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ไอรแลนด ( IRELAND )
เปนกองทุน UCITS :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุน Class 
Institutional (USD) ซึ่งเสนอขายสําหรับลูกคาสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั้งนี้ กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund 
(กองทุนหลัก) จัดตั้งตามหลักเกณฑของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและ
จัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (Manager) และ PIMCO Europe Ltd ( Investment Advisor) ซึ่งกองทุนดัง
กลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของ Central Bank ประเทศไอรแลนด และเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน Capital Securities ที่มีราคานา
สนใจ โดยใชหลักการจัดการลงทุนอยางรอบคอบ โดยจะลงทุนอยางนอยรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ใน Capital 
Securities ซึ่งหมายถึง ตราสารหนี้ (เงินกูที่มีทั้งการจายดอกเบี้ยคงที่ หรือ ไมคงที่), contingent convertible bonds และ/หรือตราสาร
ทุนที่ออกโดยสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัย โดยหลักทรัพยที่ลงทุนจะมีทั้งที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
ระดับ Investment grade และ ตํ่ากวา Investment grade 

สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได 
นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)



2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) 
ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) 

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

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่คาเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน 
(FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใช
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุน
ที่เพิ่มขึ้น 

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

ทั้งนี้ กองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging)

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเปนกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ Capital Securities ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ NAV ซึ่งไมขัดกับระเบียบของ UCITS อยางไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑไทยที่เกี่ยวของ กองทุนรวมตราสารหนี้ตองมีการลงทุน
ในตราสารหนี้รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV แตเนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ไดอนุญาตใหกองทุนไทยสามารถ
กําหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารหนี้

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

ในกรณีที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนไทยสามารถลงทุน
ได เชน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller) ที่มีลักษณะไมเปน
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหกองทุนไทยสามาถลงทุนได เปนตน ในอัตราสวนที่มากกวารอยละ 20 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ 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/หรือในกรณีที่กองทุนหลักไดเลิก
โครงการ เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาดําเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนยายเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลาดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน
ตางประเทศมากกวา 1 กองทุน 

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

ทั้งนี้ กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน 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 การดําเนินการของ 
บลจ. ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุน (แนวทางการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนที่ดี
ที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม) 

การเปดเผยขอมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ 

 

2. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอ 1 ตอผูลงทุนทั่วไป (ดําเนินการให
บุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย) 

พรอมขอ 1 

 

3. ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1  

 

ภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการ
เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ 

4. รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการตามขอ 3 แลวเสร็จ 

สรุปสาระสําคัญของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund 

ชื่อ PIMCO GIS Capital Securities Fund
อายุกองทุน ไมกําหนด
ประเทศที่จด
ทะเบียน ไอรแลนด

Fund 
Launch Date 31 กรกฎาคม 2013

ประเภท
กองทุน ตราสารหนี้

วัตถุประสงค
การลงทุน

กองทุนนี้มีเปาหมายเพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน Capital Securities ที่มีราคานาสนใจ 
โดยใชหลักการจัดการลงทุนอยางรอบคอบ

กองทุนจะพยายามบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุน โดยจะลงทุนอยางนอยรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน ใน Capital Securities ซึ่งหมายถึง ตราสารหนี้ (เงินกูที่มีทั้งการจายดอกเบี้ยคงที่ หรือ ไมคงที่), 
contingent convertible bonds และ/หรือตราสารทุนที่ออกโดยสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร และ บริษัท 
ประกันภัย โดยหลักทรัพยที่ลงทุนจะมีทั้งที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ อยูในระดับ Investment 
grade และ ตํ่ากวา Investment grade ทั้งนี้ ตราสารที่ไดรับการจัดอันดับตํ่ากวา Investment grade นั้น
จะมีความเสี่ยงสูง แตก็จะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนในระดับสูงตามไปดวย

ทั้งนี้ กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารประเภทหุนกูดอยสิทธิที่ออกโดยธนาคาร บริษัทประกัน และ บริษัท
ทางการเงินอื่นๆ โดยจะเนนลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ contingent convertible Bonds (“CoCo”) แม
วากองทุนพยายามรักษาความยืดหยุนในการลงทุนใน capital structure ทั้งหมดก็ตาม

คาเฉลี่ยของอายุตราสารของพอรตการลงทุน ปกติจะอยูระหวาง 3-7 ป ขึ้นอยูกับการวิเคราะหทิศทาง
ดอกเบี้ยในอนาคตของผูจัดการกองทุน ซึ่งอายุเฉลี่ยตราสาร (duration) จะมีผลกระทบตอสินทรัพยที่ลงทุน
บนความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยอายุเฉลี่ยตราสารที่สูงขึ้นจะสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่สูงตามไปดวย

กองทุนจะใชกระบวนการลงทุนทั้งแบบ bottom-up และ top-down เพื่อคัดสรร Capital Securities ที่
เหมาะสม 3 ขั้นตอนดวยกัน ขั้นตอนแรกคือ top-down การพิจารณาเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลก ที่มี
ผลกระทบสําคัญตอระบบธนาคารตัวอยางเชน ขอบังคับ และความตองการดานเงินทุน เนื่องจากมีความ
สัมพันธของความเสี่ยงของธนาคาร กับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ จึงตองมีการนํามา
ประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในระบบธนาคารของประเทศหนึ่ง ๆ ดวย ขั้นตอนที่สอง คือ bottom-up 



นโยบายการ
ลงทุน

ผูจัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห การประเมินความแข็งแกรงของงบดุลและรายไดของแตละบริษัท ควบคู
ไปกับการเขาพบทีมผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน และสัมภาษณพวกเขาเพื่อประเมินเครดิตของบริษัท
ในอนาคต ขั้นตอนที่สามคือ การประเมินมูลคา Capital Security ที่จะชวยใหผูจัดการลงทุนในการตัดสินใจ
ลงทุน

กองทุนจะไมทําการตัดสินใจจัดสรรการลงทุน ตามการถวงนํ้าหนัก ที่กําหนดตามขนาดภูมิภาค และกองทุนจะ
ไมมีการกําหนดในเรื่องเครดิตความนาเชื่อถือของตราสารตราสารหนี้ที่กองทุนรวมถืออยู และกองทุนอาจ
ลงทุน ในหลักทรัพยที่มีเครดิตความนาเชื่อถือตํ่ากวา investment gradeของ Moody's, S&P หรือ Fitch 
(หรือหากไมมีการจัดอันดับ ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากคุณภาพที่เทียบเทา) ภายใตขอบังคับตามที่ระบุไว
ในหนังสือชี้ชวน กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือตราสารทุน หรือหลักทรัพยอื่นที่ออกโดยหนวย
งานเดียวกันไมเกิน 7.5% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ไมรวมพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลหนวยงาน
ของรัฐ หรือ instrumentalities) ระยะเวลาการลงทุนโดยเฉลี่ยของกองทุนแตกตางกันไปตามกลยุทธการ
ลงทุนในแตละชวงเวลาของกองทุน แตโดยปกติจะเปลี่ยนแปลงไปจะอยูในชวงระหวาง 3 ถึง 7 ป ในกรณีที่
กองทุนไมไดลงทุนใน Capital Securities กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงหนี้อื่นรวมถึงหุนกูและพันธบัตร
รัฐบาลทั่วโลก

กองทุนอาจจะหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงิน (FX) ไดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ทั้งในรูปของสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯและสกุลเงินที่ไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ โดยที่อาจจะใช
เครื่องมือ เชน สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และ currency futures, Option และ 
Swapsตามขอบังคับของ Central Bank ซึ่งสอดคลองกับกฎระเบียบของ UCITS

การพิจารณาลงทุนโดยผูจัดการกองทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
กองทุนอาจลงทุนไดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ในหนวยลงทุน หรือหุนของกองทุน CIS อื่น

ตราสารทุนที่กองทุนลงทุนอาจรวมถึงหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดรัสเซียในประเทศ โดยภายใตกฎเกณฑของ
ธนาคารกลาง การลงทุนดังกลาว จะกระทําไดตองเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียน / ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
มอสโคว

กองทุนอาจใช convertibles หรือตราสารทุน เพื่อแสวงหาผลตอบแทนในบริษัทที่ไมสามารถหาตราสารหนี้
ได หรือ ที่คิดวาเปนโอกาสในการลงทุนที่ดี โดยการวิเคราะหอยางละเอียด กองทุนอาจจะลงทุนไดถึง 10% 
ของสินทรัพยสุทธิในหุนสามัญ ในกรณีที่หลักทรัพยแปลงสภาพทําการแปลงสภาพเปนหุนสามัญทําใหกองทุน
ถือครองเกินกวารอยละ 10 ของสินทรัพยสุทธิในหุนสามัญ ผูจัดการกองทุนจะใชความพยายามอยางดีที่สุดใน
การลดการลงทุนของกองทุนในหุนสามัญใหนอยกวารอยละ 10 ของสินทรัพยสุทธิ ภายในระยะเวลาอัน
สมควรและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทุนเปนหลัก

กองทุนอาจลงทุนไดไมเกิน 10% ของสินทรัพยสุทธิในสินทรัพยที่ไมมีสภาพคลอง (รวมถึงพันธบัตร และ
ตราสารหนี้อื่น ๆ ตราสารหนี้ที่ระบุในนโยบายการลงทุนนี้ซึ่งไมมีสภาพคลอง) ซึ่งไดอธิบายไวในหนังสือชี้ชวน
ภายใตหัวขอ "Transferable Illiquid Securities" และ unsecuritised loan participations และ loan 
assignments ที่เปนตราสารตลาดเงิน

กองทุนอาจใชเทคนิคการจัดการบริหารการลงทุน หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเปน
ไปตามขอจํากัด และเงื่อนไขที่กําหนดโดยธนาคารกลางเปนครั้งคราว โดยมีการอธิบายอยางละเอียดใน
หนังสือชี้ชวนภายใตหัวขอ “Efficient Portfolio Management and Securities Financing 
Transactions” ทั้งนี้ กองทุนไมไดรับรองวาที่ผูจัดการกองทุนจะประสบความสําเร็จในการใชเทคนิคเหลานี้

ภายใตขอบังคับตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธ เชน futures, options, 
options on futures และ สัญญา swap (ซึ่งอาจเปนตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหรือ OTC แตไมรวม 
interest rate swaps) และอาจทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ตราสารอนุพันธดังกลาวอาจใช 
(i) เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันความเสี่ยง และ / หรือ (ii) เพื่อการลงทุน ตัวอยางเชน กองทุนอาจใช
ตราสารอนุพันธ (ซึ่งจะอางอิงกับสินทรัพยหรือดัชนีที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ภายใตนโยบายการลงทุนของ
กองทุน) (i) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ii) เพื่อทดแทนการลงทุนตรงในสินทรัพย เมื่อที่
ผูจัดการลงทุน ประเมินแลววาการลงทุนในอนุพันธทางการเงินที่อางอิงสินทรัพยนั้น มีมูลคาดีกวาการลงทุน
โดยตรง (iii) เพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยของกองทุนใหสอดคลองกับมุมมองของผูจัดการกองทุน และ / หรือ 
(iv) เพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับดัชนีที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ (ผูจัดการกองทุนจะแจงรายละเอียด 



และกองทุนรวมจะไมลงทุนในดัชนีที่อางอิงกับเครื่องมือ ผูออกตราสาร หรือสกุลเงิน ที่ไมไดอยูภายใตนโยบาย
การลงทุนของกองทุน) กองทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธที่ผานกระบวนการบริการความเสี่ยงของบริษัท
จัดการกองทุน และธนาคารกลางอนุญาตเทานั้น

การใชตราสารอนุพันธ (ไมวาจะเปนเพื่อปองกันความเสี่ยงและ / หรือเพื่อการลงทุน) อาจทําใหกองทุนมีความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน สัดสวนการลงทุนในสินทรัพยอางอิงของตราสารอนุพันธ (ไม
รวมตราสารอนุพันธที่อางอิงกับดัชนี) เมื่อรวมกับสัดสวนสินทรัพยที่ลงทุนโดยตรง จะตองไมเกินขอจํากัดการ
ลงทุนตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน การใชตราสารอนุพันธ (ไมวาจะเปนเพื่อปองกันความเสี่ยงหรือเพื่อการ
ลงทุน) จะทําใหการ leverage เพิ่มขึ้น  โดยระดับ  leverage ของกองทุนคาดวาจะอยูในชวงตั้งแต 0% ถึง 
500% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ การคํานวณคา gross notional value ของตราสารอนุพันธของกองทุน และ
มูลคาตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ คาดวาจะมีผลรวมของทั้งสถานะ long และ short ไมเกิน 700% ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ

กองทุนจะมีการจัดการความเสี่ยงโดยใชวิธีการ Value at Risk (“VaR”) ที่เปนไปตามขอกําหนดของธนาคาร
กลาง รวมถึงกองทุนจะใชแบบจําลอง Absolute VaR ของพอรตการลงทุนของกองทุน โดยคา VaR ตอเดือน 
ของพอรตของกองทุนจะไมเกิน 20% ของ NAV ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% ซึ่งเปนไปตามขอจํากัด ที่
ธนาคารกลางกําหนด การวัดและการตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการใชตราสารอนุพันธจะ
กระทําอยางนอยทุกวัน หากรูปแบบ VaR ของกองทุนหรือวงเงินของธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงไปกองทุนจะมี
ความสามารถในการใชรูปแบบหรือขอจํากัด ใหมโดยการปรับปรุงเอกสารนี้

กองทุนรวมอาจถือครองตราสารสภาพคลองเชน กองทุนตลาดเงิน asset-backed securities, commercial 
paper และ certificates of deposit.

การจายเงินปน
ผล ไมจายเงินปนผล

วันทําการ
ซื้อขาย ทุกวันทําการซื้อขาย

Class & 
currency Institutional / USD

ISIN Code IE00B6VH4D24

Bloomberg 
Ticker PIMCINA

Benchmark 3 Month USD LIBOR Index

Management 
Company PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Custodian State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Website https://www.pimco.lu/en-lu/investments/gis/capital-securities-fund/inst-acc

คาธรรมเนียมของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund  (USD)
คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  : 0.79% ตอป



Ongoing charges : 0.79% (ongoing charges เปนคาธรรมเนียมที่รวมคาธรรมเนียมการจัดการเรียบรอยแลว)
คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) :  ไมเกิน 5.00% 
คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : ไมมี
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได

สรุปสาระสําคัญในสวนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ
ทั้งนี้ หากกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางไมมีนัยสําคัญ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลวและจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

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 PIMCO GIS Capital Securities Fund

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโดยปกติจะสงผลตอมูลคาของตราสารหนี้ในทิศทางตรงกันขาม (เชน การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทําให
ราคาของตราสารหนี้ลดลง) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและไมสามารถคาดเดาได กองทุนอาจขาดทุนจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และกองทุนอาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรืออาจเลือกที่จะ
ไมปองกันความเสี่ยงเนื่องจากตนทุนและเหตุผลดานอื่นๆ
ตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยที่นานกวาจะออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มากกวา และมักทําใหตราสารมีความผันผวนมากกวา
ตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยที่สั้นกวา

ความเสี่ยงจากเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ (Credit & Default Risk)
กองทุนอาจขาดทุนถาผูออกตราสาร (Issuer) หรือผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันของตราสารหนี ้
(Guarantor) หรือคูสัญญาของสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือคูสัญญาของธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) ไม
สามารถจาย หรือไมเต็มใจที่จะจายคืนเงินตนหรือดอกเบี้ยไดตามระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลง ทั้งนี้หลักทรัพยมี
ความเสี่ยงจากเครดิตในระดับที่ตางกันซึ่งสะทอนอยูในอันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยนั้น

การวัดคา เชน คาเฉลี่ยคุณภาพเครดิตของกองทุน (Average Credit Quality) อาจไมสะทอนความเสี่ยงดานเครดิตที่แทจริงของกองทุน 
โดยเฉพาะหากกองทุนลงทุนในหลักทรัพยที่มีอันดับเครดิตที่แตกตางกัน ดังนั้นกองทุนที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลางอาจมี
ความเสี่ยงดานเครดิตที่มากกวาที่คาเฉลี่ยของกองระบุไว ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นถากองทุนใชอัตราทดแฝง (Leverage) หรือใชตราสาร
อนุพันธในการจัดการกองทุน
สถานะทางการเงินที่แยลงของผูออกตราสารหนี้ อาจทําใหผูออกตราสารไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะจายคืนเงินกู หรือไมสามารถทําตาม
ขอตกลงในสัญญา และอาจทําใหกองทุนสูญเสียเงินได

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent Convertible Securities Risk)
การลงทุนในหุนกูแปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCos) อาจทําใหกองทุนเผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน และ/หรือการขาดทุนของ
เงินทุนที่เกิดจากการปรับลดมูลคาไถถอนของหุนกูชนิดนี้ (Principal Write-Down) ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับหุนกูแปลงสภาพชนิด
พิเศษ เชน 
ความเสี่ยงจากการรองรับผลขาดทุน เนื่องจาก CoCos สามารถแปลงสภาพเปนตราสารทุนของสถาบันการเงินผูออกตราสารนั้น หรือ
สามารถปรับลดมูลคาไถถอนของตราสารหนี้ได ถาอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามกฎหมาย (Capital Ratio) ของผูออกตราสาร
ลดลงตํ่ากวาระดับที่กําหนดไว นอกจากนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Debt Instrument) จะไมระบุวันครบกําหนดไถถอน และการจาย
ดอกเบี้ยสามารถยกเลิกไดตามดุลยพินิจของธนาคารผูออกตราสาร หรือเปนไปตามขอกําหนดเพื่อชวยผูออกตราสารลดผลการขาดทุน

การเปนตราสารหนี้ดอยสิทธิ (Subordinated Instrument) ในกรณีที่ผูออกตราสารมีการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ หรือลมละลาย ผูถือ 
CoCos มีสิทธิเรียกรองตํ่ากวาตราสารหนี้ไมดอยสิทธิอื่นๆ และหากมีการแปลงสภาพเปนตราสารทุนสิทธิเรียกรองจะตํ่ากวาผูถือตราสารหนี้
ทุกประเภท



มูลคาตลาดจะผันผวนตามปจจัยที่ไมสามารถคาดเดาได เนื่องจากมูลคาของ CoCos ไมสามารถคาดเดาได และถูกกระทบจากหลายปจจัย 
เชน 1. ความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร และ/หรือความผันผวนของอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Ratio) 2. อุปสงค
และอุปทานของ CoCos 3. สภาวะตลาดและสภาพคลอง 4. เหตุการณทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองที่กระทบตอผูออกตราสาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหมูลคาของเงินลงทุนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได อัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนอยางมีนัยสําคัญในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ ซี่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับอุปสงคและอุปทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย การถูกแทรกแซงจากรัฐบาลหรือธนาคารกลาง นอกจากนี้ หากกองทุนลงทุนในสกุลเงิน ซึ่งถูกเลิกใช หรือผูใชสกุลเงินนั้นยกเลิก
การใช สิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบในดานลบตอสภาพคลองของกองทุน

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดขึ้นเมื่อสามารถซื้อหรือขายตราสารไดยาก การประเมินมูลคาหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลองอาจทําไดยากโดย
เฉพาะในสภาวะที่ตลาดเปลี่ยนแปลง การลงทุนในหลักทรัพยเหลานี้อาจทําใหผลตอบแทนของกองทุนลดลงเนื่องจากไมสามารถขาย
หลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลองออกไดในระยะเวลาและในราคาที่ตองการ กองทุนที่เนนการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ตราสารอนุพันธ 
หรือหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงดานตลาด และ/หรือความเสี่ยงดานเครดิตสูง มีแนวโนมที่จะเผชิญความเสี่ยงดานสภาพคลองสูงกวา

ความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธและความเสี่ยงของคูสัญญา (Derivatives and Counter Party Risk)
การลงทุนในตราสารอนุพันธ ทําใหกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นในสินทรัพยอางอิง (Underlying Asset) และเปนการเพิ่มความเสี่ยงดานคู
สัญญาของตราสารอนุพันธ (Counter party Risk) ซึ่งอาจทําใหกองทุนไดกําไรหรือขาดทุนมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของตลาด หรือจาก
ธุรกรรมที่คูสัญญาไมมีสามารถปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกัน (Mortgage Related and Other Asset Backed Securities Risks)
ตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันมีความเสี่ยงเหมือนกับตราสารหนี้อื่นๆ และอาจเผชิญความเสี่ยงในการจายคืนเงินตนกอนกําหนด และมี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้และความเสี่ยงดานสภาพคลองที่สูงกวา
มูลคาของตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันอาจออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การจายคืนเงินตนกอนกําหนดอาจทําให
กองทุนไดผลตอบแทนลดลงจากการนําเงินตนไปลงทุนตอ (Reinvestment) เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น มูลคาของตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้า
ประกันจะลดลง แตหากอัตราดอกเบี้ยลดลง มูลคาของตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกันที่สามารถจายคืนเงินตนกอนกําหนดจะเพิ่มขึ้นนอย
กวาตราสารหนี้ชนิดอื่นๆ อัตราการจายคืนเงินตนกอนกําหนดของสินเชื่อที่อยูอาศัยซึ่งเปนหลักทรัพยอางอิง (Underlying Mortgage) จะ
สงผลตอราคาและความผันผวนของตราสารที่มีหลักทรัพยคํ้าประกัน และอาจไปเพิ่มหรือลดอายุไถถอนของตราสาร

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

2. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไมรวมตราสาร Basel III)

3. ศุกูก

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ

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



สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)

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

ทั้งนี้ สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ

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

2.  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตางประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III)

3. ศุกูก

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ

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

สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)

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



6. ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 5.
7. underlying อื่นตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 5,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 500,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)

รายละเอียดอื่นๆ
(1) ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 
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 แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) สวนกองทุน 
PIMCO GIS Capital Securities Fund มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)

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

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



คําอธิบาย :

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

2. ชื่อยอ : KT-CSBOND-D
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดจายเงินปนผล 
คําอธิบาย :

- เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล  
- เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษ ี
หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

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

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

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

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

6. การจายเงินปนผล
ชื่อยอ นโยบายการจายเงินปนผล

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

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

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

- การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

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



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

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

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท
จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายการ class of unit :

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

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

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

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

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

 - กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

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



เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผล
กระทบตอการชําระราคา 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนโดยมีมูลคาขั้นตํ่านอยกวาที่ระบุไวใน
โครงการในบางกรณีได เพื่อรองรับการสงเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดสวนตามประเภททรัพยสิน และบริการ
ตางๆ ของบริษัทจัดการ โดยเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหนวยลงทุน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
                

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 ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจ
เปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผล
กระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด
เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้ 
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหนวยลงทุนที่ไดจดทะเบียนไว บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching in)  จนกวาบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะ
ทําการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งตอไป โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือ
เว็ปไซตของบริษัทจัดการ
ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน 
(Concentration Limit) ใกลเคียงกับอัตราสวนหรือมูลคาที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยจะ
เปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคําสั่งซื้อและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุน (Switching 
in) โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาไวที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการและแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : KT-CSBOND-A 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

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

กองทุนรวม

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

กองทุนรวม

4. ชื่อยอ : KT-CSBOND-I 



ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการรายป

1. ชื่อยอ : KT-CSBOND-A
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

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

หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

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

หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

4. ชื่อยอ : KT-CSBOND-I
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
1. ชื่อยอ : KT-CSBOND-A

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

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

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

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

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

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

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : KT-CSBOND-A

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด



หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

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

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

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

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

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

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายครั้งแรกจะจายตามจํานวนที่จายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉลี่ยเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก 
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,070,000 บาท 
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) คาใชจายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกที่ใชเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม 
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน เอกสาร
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เกี่ยวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัด
สงหนังสือบอกกลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน 
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน รายงานประจําป และเอกสารเผยแพรถึงผูถือหนวยลงทุน 
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ 
(ช) คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง เครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย และ/หรือของผูคํานวณและ
ประกาศดัชนี (Index Provider) ตามที่จายจริง และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนํา
มาใชในการคํานวณตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน ตามที่จายจริง
(ซ) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน 



(ญ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน 
(ฎ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คา
ใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว 
(ฏ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ฐ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการสื่อสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย 
(ฑ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน 
(ฒ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ของกองทุนรวม 
(ณ) คาธรรมเนียมตอรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee) 
(ด) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของในตางประเทศ (ถามี) เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ของ
กองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามที่จายจริง 
(ต) คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง 
(ถ) คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผานระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้ง
ระบบอื่นใดเพื่อประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง 
(ท) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จาย
จริง 
(ธ) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
คาประกันความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามที่จายจริง 
(น) คาใชจายที่เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ (ถา
มี) ตามที่จายจริง 
(บ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง 
(ป) คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ รวมทั้ง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินในตางประเทศ ที่นอกเหนือจาก “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป” ตามที่จายจริง
(ผ) คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระภายนอกที่ทําหนาที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : 
IOE) ตามที่จายจริง

การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย 

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

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

• 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-CSBOND-A

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : KT-CSBOND-D

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

3. ชื่อยอ : KT-CSBOND-R

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

4. ชื่อยอ : KT-CSBOND-I

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

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

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : KT-CSBOND-D

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

3. ชื่อยอ : KT-CSBOND-R

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

4. ชื่อยอ : KT-CSBOND-I

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

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

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

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

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

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



อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

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

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อยอ : KT-CSBOND-A

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : KT-CSBOND-D

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

3. ชื่อยอ : KT-CSBOND-R

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย

4. ชื่อยอ : KT-CSBOND-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 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม แคป
ปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน การรับซื้อคืนหนวยลงทุน การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และคา
ธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนในอัตราที่ไมเทากัน 

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

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

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

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น 



*** คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย 

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

การดําเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงคา
ธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย
1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ
1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุใน
โครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥ 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ1  

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ
อัตราที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
ที่เปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของ
อัตราที่ระบุไวในโครงการ

เปดเผย2ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥  60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติ3 เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย
2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวใน
โครงการ

ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานเห็นชอบการแกไข
โครงการในเรื่องดังกลาว

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

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : KT-CSBOND-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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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 :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้



การไหลเขาสุทธิที่มีนัยสําคัญจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนแกวงขึ้น สวนการไหลออกสุทธิที่มีนัย
สําคัญจะทําใหเกิดการแกวงลง โดยบริษัทใชการกําหนดราคาแบบ swing pricing เมื่อกระแสเงินสดสุทธิเกิน
เกณฑที่กําหนดไวลวงหนาโดยกรรมการ และสูงเกินไปจนทางกรรมการเชื่อวาการลดสัดสวนที่เกิดขึ้นจากตนทุน
ทางธุรกรรมที่เกี่ยวของนั้น อาจมีสาระสําคัญตอกองทุน

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

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

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

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

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้



ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

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

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- 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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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

บริษัทมีสิทธิที่จะจํากัดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่ถูกไถถอนในวันทําการซื้อขายใดๆ ไวที่ 10% ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมดที่กองทุนนั้นออก โดยในกรณีนี้ บริษัทจะลดคําขอไถถอนในวันทําการซื้อขายนั้นลงตาม
สัดสวน และจะปฏิบัติตอคําขอไถถอนนั้นเสมือนวาไดรับคําขอในวันทําการซื้อขายถัดไป จนกวาหนวยลงทุน
ทั้งหมดที่ถูกรองขอเดิมจะไดรับการไถถอนทั้งหมด

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-CSBOND-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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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 :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

การไหลเขาสุทธิที่มีนัยสําคัญจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนแกวงขึ้น สวนการไหลออกสุทธิที่มีนัย
สําคัญจะทําใหเกิดการแกวงลง โดยบริษัทใชการกําหนดราคาแบบ swing pricing เมื่อกระแสเงินสดสุทธิเกิน
เกณฑที่กําหนดไวลวงหนาโดยกรรมการ และสูงเกินไปจนทางกรรมการเชื่อวาการลดสัดสวนที่เกิดขึ้นจากตนทุน
ทางธุรกรรมที่เกี่ยวของนั้น อาจมีสาระสําคัญตอกองทุน

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ



อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

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

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

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

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ



ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

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

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- 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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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

บริษัทมีสิทธิที่จะจํากัดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่ถูกไถถอนในวันทําการซื้อขายใดๆ ไวที่ 10% ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมดที่กองทุนนั้นออก โดยในกรณีนี้ บริษัทจะลดคําขอไถถอนในวันทําการซื้อขายนั้นลงตาม
สัดสวน และจะปฏิบัติตอคําขอไถถอนนั้นเสมือนวาไดรับคําขอในวันทําการซื้อขายถัดไป จนกวาหนวยลงทุน
ทั้งหมดที่ถูกรองขอเดิมจะไดรับการไถถอนทั้งหมด

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-CSBOND-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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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 :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

การไหลเขาสุทธิที่มีนัยสําคัญจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนแกวงขึ้น สวนการไหลออกสุทธิที่มีนัย
สําคัญจะทําใหเกิดการแกวงลง โดยบริษัทใชการกําหนดราคาแบบ swing pricing เมื่อกระแสเงินสดสุทธิเกิน
เกณฑที่กําหนดไวลวงหนาโดยกรรมการ และสูงเกินไปจนทางกรรมการเชื่อวาการลดสัดสวนที่เกิดขึ้นจากตนทุน
ทางธุรกรรมที่เกี่ยวของนั้น อาจมีสาระสําคัญตอกองทุน

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย



คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

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

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

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

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่



แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

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

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- 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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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

บริษัทมีสิทธิที่จะจํากัดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่ถูกไถถอนในวันทําการซื้อขายใดๆ ไวที่ 10% ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมดที่กองทุนนั้นออก โดยในกรณีนี้ บริษัทจะลดคําขอไถถอนในวันทําการซื้อขายนั้นลงตาม
สัดสวน และจะปฏิบัติตอคําขอไถถอนนั้นเสมือนวาไดรับคําขอในวันทําการซื้อขายถัดไป จนกวาหนวยลงทุน
ทั้งหมดที่ถูกรองขอเดิมจะไดรับการไถถอนทั้งหมด

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-CSBOND-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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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 :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้

การไหลเขาสุทธิที่มีนัยสําคัญจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนแกวงขึ้น สวนการไหลออกสุทธิที่มีนัย
สําคัญจะทําใหเกิดการแกวงลง โดยบริษัทใชการกําหนดราคาแบบ swing pricing เมื่อกระแสเงินสดสุทธิเกิน
เกณฑที่กําหนดไวลวงหนาโดยกรรมการ และสูงเกินไปจนทางกรรมการเชื่อวาการลดสัดสวนที่เกิดขึ้นจากตนทุน
ทางธุรกรรมที่เกี่ยวของนั้น อาจมีสาระสําคัญตอกองทุน

ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดัง
กลาวใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางดวย

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :



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

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

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

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

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 



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

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- 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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช
เครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดย
บริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort) โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลใน
เรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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

บริษัทมีสิทธิที่จะจํากัดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่ถูกไถถอนในวันทําการซื้อขายใดๆ ไวที่ 10% ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมดที่กองทุนนั้นออก โดยในกรณีนี้ บริษัทจะลดคําขอไถถอนในวันทําการซื้อขายนั้นลงตาม
สัดสวน และจะปฏิบัติตอคําขอไถถอนนั้นเสมือนวาไดรับคําขอในวันทําการซื้อขายถัดไป จนกวาหนวยลงทุน
ทั้งหมดที่ถูกรองขอเดิมจะไดรับการไถถอนทั้งหมด

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 : 1 วันทําการ
และประกาศภายใน : 2 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยการคํานวณ
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการดังกลาวไมครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิด
ขึ้นในอนาคต 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

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) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามวิธีการที่คณะกรรมการ 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 : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 9  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

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 และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4

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

บริษทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได 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 PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิดของหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนเปดเค
แทม แคปปตอล ซีเคียวริตี้ ฟนด ไมอาจลงทุนได โดยประเภทและชนิดของทรัพยสินดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปนี้ 
1 เมื่อปรากฏเหตุใหเลิกกองทุน ตามขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังตอไปนี้ เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
1)  ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
2)  แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
      2.1)  แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย โดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได
      2.2)  แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
      2.3)  แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
3)  จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถ
กระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
4)  ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 3 ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน 
และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

2. กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการ ดังนี้

การดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.  แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

      1.1  แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

      1.2   แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

     1.3   แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

≥   5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน



2.  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว  
≥   5 วันทําการ

กอนวันเลิก
กองทุน

3.   จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม

ใหเสร็จสิ้นกอน
วันเลิกกองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

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

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงิน
คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

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

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