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รหัสกองทุน : KSQ 
ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 23 สงิหาคม 2562 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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

KT-SUPPLY-UI กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผูล้งทนุสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญพ่เิศษเท่านั้น 

กองทุนรวมทีมี่ความเสี่ยงสงูหรือมีความซับซ้อน

      
  

 

  
 
 
 
 

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป  
จึงเหมาะกับผูล้งทนุที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เทา่นัน้ 



 
 

 

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

KT-SUPPLY-UI กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors 

 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ช่ือ กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟนัด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors : KT-SUPPLY-UI 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมตราสารหนี้ 
อายุโครงการ อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินคืน และหรือกรณีที่กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยได้รับผลกระทบจากการชำระเงินคืนจากกองทุนหลัก หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถ
คาดการณ์ได้หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิ
เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้
ควบคุมกฎระเบียบของประเทศที่ไปลงทุน หรือเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ 
หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศซ่ึงอาจมี
ผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทำให้
กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซ่ึงจะทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการ
มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์
และทรัพย์สินอ่ืนที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

นโยบายการลงทนุ และ
การป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class 
IB25 USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุน Credit Suisse 
(Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) จดทะเบียนใน Luxembourg ซ่ึงอยู่ภายใต้
กฏหมายที่เกี่ยวข้องของ Luxembourg และจัดเป็น Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ที่มี
ลักษณะเป็น  Specialised Investment Funds บริหารและจัดการโดย  Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF 
(Company) และ Credit Suisse Asset Management (Fund Management) ทั้งนี้ กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่
มั่นคงและไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่น โดยลงทุนในตราสารประเภทลูกหนี้การค้า (Receivables) ที่มีอายุ
โดยทั่วไปต่ำกว่า 1 ปี อาทิ ลูกหนี้การค้าที่ได้รับการยืนยันจากผู้ซ้ือ (buyer-confirmed trade receivables) / ภาระ
ผูกพันในการชำระเงินของผู้ซ้ือ (buyer payment undertakings, ภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้ผลิต (supplier 
payment undertakings) และ ลูกหนี้การค้า (account receivable) เป็นหลักประกัน โดยความเสี่ยงด้านเครดิตของ
สินทรัพย์อ้างอิงในต๋ัวสัญญาได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัยที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง 
 
สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจพิจารณา

ข้อมูลส่วนสรุปรายละเอยีดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผกูพัน 



 
 

 

P a g e  2 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

KT-SUPPLY-UI กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors 

ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอ
ขายท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุน
ในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้ 
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – 
investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  
 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
มีแนวโน้มแข็งค่า ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ 
ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และ
ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการทำ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน 
 
กองทุนจะลงทุนโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ใน
ภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัท
จัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ กองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  (กองทุนหลัก) อาจพิจารณา
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 



 
 

 

P a g e  3 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
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กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ กองทุนหลัก
อาจไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเต็มจำนวนตามคำสั่งที่ได้รับ โดยจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและจัดสรรการไถ่ถอน
ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งมา ทำให้กองทุนหลักอาจเลื่อนการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนบางส่วนเป็นวันรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักยังไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนในการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน กองทุนหลักอาจเลื่อนการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นคร้ังถัดไป หรือมากกว่านั้น จนกว่าจะรับซ้ือคืนได้เต็ม
จำนวน อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมิได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัด
ของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น 
 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลกั หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลกั ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเชน่ กองทุนหลักมี
ผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอ่ืนๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด 
(Benchmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ 
การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทนุนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็นต้น บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทนุของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน
แล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในคร้ังเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซ่ึงอาจส่งผลให้ในชว่งเวลาดังกล่าว 
กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน  อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้
บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก กองทุนหลักกองทุนใหมแ่ทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ดำเนินการเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม โดย ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ โดยจะ
ดำเนินการจำหนา่ยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลอือยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลัง หักค่าใช้จ่าย
และสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อ
จำ นวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุน โดยการเปลี่ยนกองทุนหลกัหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก หรืออัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ข้างต้น มิให้นับ
รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมรีะยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 
(ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ  
  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ
สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดย
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เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิก
กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
(6) กรณีที่กองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  (กองทนุหลัก) มีประเภท
และชนิดของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟนัด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่
อาจลงทุนได ้โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด  
(1)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว 
(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น 
 
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 
(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ  
(3)  รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 
 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน 
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วันที่ได้รับอนุมัติให้
จัดต้ังกองทุนรวม 

23 สิงหาคม 2562 

วันที่เสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก 

26-29 สิงหาคม 2562 

มูลค่าข้ันต่ำของการ
สั่งซื้อคร้ังแรก  

500,000 บาท 

มูลค่าข้ันต่ำของการ
สั่งซื้อคร้ังถัดไป 

ไม่กำหนด 

มูลค่าข้ันต่ำของการ
สั่งขายคืน 

ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุน
ข้ันต่ำของการสั่งขาย
คืน 

ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 

ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 

ไม่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
  กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 
2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ? 
 1,500 ล้านบาท โดยในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของ

โครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของ
โครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนท่ีเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
นอกจากนี้ ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว กองทุนสามารถเพ่ิมจำนวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 
 เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ลงทุน และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนท่ีมากกว่า

การลงทุนภายในประเทศ ซ่ึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนได้สูงกว่ากองทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ัวไป โดยจะนำเงินลงทุนท่ีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท

คำถามคำตอบเกี่ยวกับลกัษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซ่ึงกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) ได้ 

  

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) 
ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุน
หลัก) มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ท่ีบริหารจัดการโดย Credit Suisse 
Asset Management ซ่ึงมีทีมงานด้านการลงทุนท่ีจะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนท่ี
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนท่ีกำหนดไว้เป็นหลัก  
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ 
ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 
USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงกองทุนรวมหลักจะพยายามท่ีจะลงทุนในต๋ัวทางการเงินท่ีโดยท่ัวไปมีอายุตราสารน้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีลูกหนี้
การค้าท่ียืนยันโดยผู้ซ้ือผูกอยู่ (Buyer-Confirmed Receivables) อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิด
เคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
 

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ? 
 ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่เป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้น      

  
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีสำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีสำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 
7. กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและผลการดำเนินงานงานอย่างไร ? 
 สรุปสาระสำคัญของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  

ชื่อ Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund 
อายุกองทุน ไม่กำหนด 
ประเทศท่ีจดทะเบียน Luxembourg 
Share class inception date 29/05/2017 

ประเภทกองทุน ตราสารหนี้ 
Class & currency   IB25 & USD 
วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีม่ันคงและไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอ่ืน โดยลงทุนในตราสาร

ประเภทลูกหนี้การค้า (Receivables) ท่ีมีอายุโดยทั่วไปต่ำกว่า 1 ปี อาทิ ลูกหนี้การค้าท่ีได้รับการ
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ยืนยันจากผู้ซ้ือ (buyer-confirmed trade receivables) / ภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้ซ้ือ 
(buyer payment undertakings, ภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้ผลิต (supplier payment 
undertakings) และ ลูกหนี้การค้า (account receivable) เป็นหลักประกัน โดยความเสี่ยงด้าน
เครดิตของสินทรัพย์อ้างอิงในต๋ัวสัญญาได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัยท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือสูง กองทุนมีเป้าหมายของผลตอบแทนท่ี 1.5% ต่อปี ท่ีสูงกว่า 3-month USD LIBOR 
และ ดอกเบี้ยตราสารหนี้ระยะสั้น 

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมพยายามท่ีจะลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีม่ันคงและไม่มีค่าความสัมพันธ์กับการลงทุน
ประเภทอ่ืนๆ ผ่านการลงทุนในลูกหนี้การค้าท่ีได้รับการยืนยันจากผู้ซ้ือ (Buyer-Confirmed 
Receivables) (เช่น “Supply Chain Finance” ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างภายใต้หัวข้อ “เคร่ืองมือ
การลงทุน”) ในทุกสกุลเงิน 
 
กองทุนจะพยายามที่จะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารประเภทลูกหนี้การค้าท่ีเสนอขายในตลาดแรก (อาจ
อยู่ภายใต้การจัดการท่ีเรียกว่า Warehousing agreement ตามท่ีอธิบายไว้ด้านล่างหรือไม่ก็ได้) 
หรือเสนอขายในตลาดรอง ได้แก่ ตราสารท่ีไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย (zero coupon global notes) 
ซ่ึงเป็นราคาซ้ือลด (discount) ท่ีออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือระดมทุน (special 
purpose vehicle (SPV)) ซ่ึงโดยท่ัวไปมีอายุตราสารน้อยกว่าหนึ่งปีท่ีมีลูกหนี้การค้าท่ีได้รับการ
ยืนยันจากผู้ซ้ือ (Buyer-Confirmed Receivables) เป็นหลักประกัน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
ภายใต้หัวข้อ “เคร่ืองมือการลงทุน”) 
 
กองทุนสามารถที่จะซ้ือตราสารทางการเงินเหล่านี้ ผ่าน Warehousing arrangement เพียงท่ี
เดียวหรือหลายแห่ง ท่ีจัดต้ังข้ึนกไ็ด้ เพ่ือเข้าซ้ือตราสารทางการเงินจากผู้จัดจำหน่ายตราสารทาง
การเงิน ท่ีแต่งต้ังโดยผู้ออกตราสาร ซ่ึงตามข้อกำหนดของการจัดการ Warehousing 
arrangement เหล่านั้น กองทุนมีหน้าท่ีในการซ้ือตราสารทางการเงินท่ีออกโดยผู้ออกตราสารเป็น
ครั้งคราวภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้ 

(i) ระดับความเพียงพอของเงินสดในกองทุน และ 
(ii) ตามกฎเกณฑ์ของการกระจายความเสี่ยงของกองทุน ตามท่ีอธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวน
กองทุนหลัก ภายใต้หัวข้อ “กฎการกระจายความเส่ียง” ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะไม่ใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจลงทุน ในช่วงท่ีเข้าซ้ือตราสาร และ ตลอดช่วงเวลาของการลงทุน 
เนื่องจาก การเข้าซ้ือตราสารผ่าน Warehouse facility arrangement ต้องสอดคล้องกับ
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ โดยผู้จัดการลงทุน และตามท่ีอธิบายไว้ด้านล่างภายใต้หัวข้อ“เครื่องมือการ
ลงทุน” (โดยเฉพาะการรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตในตราสาร)  

 
ผู้ออกตราสารหรือผู้ได้รับมอบหมายสิทธิแทน (Substitution right) ในตราสารท่ีกองทุน
ลงทุนภายใต้ Warehouse facility arrangement โดยสิทธิของตราสารดังกล่าวยังคง
เทียบเท่ากับการลงทุนโดยตรงในตราสารตามที่อ้างอิงข้างต้น  
 
ท้ังนี้ เม่ือมีการเข้าซ้ือหรือขายตราสารในตลาดรอง หรือ ตลาดแรก แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ 



 
 

 

P a g e  8 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

KT-SUPPLY-UI กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors 

Warehousing arrangement ผู้จัดการลงทุนจะมีอำนาจเต็มท่ีในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ
ลงทุนท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์การลงทุนท่ีอธิบายไว้ตามด้านล่าง 

 
ในสถานการณ์ ท่ีจำเป็น กองทุนอาจลงทุนในเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (เช่น 
commercial paper) ตราสารหน้ีท่ีมีระยะเวลาครบกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี รวมถึงตราสาร
ตลาดเงินหรือกองทุนตลาดเงิน ได้ถึง 100% ของสินทรัพย์สุทธิ ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวอาจ
เกิดจากจำนวนตราสารไม่เพียงพอต่อการลงทุน หรืออ่ืนๆ 
 
กองทุนอาจถือสินทรัพย์สภาพคล่องในสกุลเงินอ่ืนๆ ซ่ึงการลงทุนใดๆ ท่ีอยู่ในสกุลเงินอ่ืน
นอกเหนือจากสกุลเงินอ้างอิงจะถูกป้องกันความเสี่ยงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง 
 
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือเพ่ือ
การบริหารพอร์ตโฟลิโอของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือการลงทุน 
(Investment Instruments) 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนั้น กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีหลักประกันเป็น
ลูกหนี้การค้า ซ่ึงมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายต่อการชำระเงินจากธุรกิจท่ัวโลก (รวมถึงตลาดเกิด
ใหม่) โดยซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการจะส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ซ้ือ โดยท่ีผู้ซ้ืออนุมัติและ
ยืนยันต่อภาระผูกพันท่ีจะต้องชำระ (“การชำระเงินท่ียกเลิกไม่ได้”) ซ่ึงตราสารพร้อมกับการ
ดำเนินการชำระเงินท่ีเพิกถอนไม่ได้จะถูกขายโดยผู้ซ้ือไปยังบริษัทให้บริการทางการเงินอิสระ ท่ี
มุ่งเน้นในการจัดหาเงินทุนลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะถูกรวบรวมอยู่ในนิติบุคคล
เฉพาะกิจท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือระดมทุน (Special Purpose Vehicle) และแต่ละส่วนนั้นจะถูกอ้างอิง
ถึงกลุ่มของลูกหนี้ (โดยท่ัวไป คือ บริษัท) และมีความปลอดภัยทางกฎหมาย โดยแยกต่างหากจาก
ส่วนอ่ืนของนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือระดมทุน (Special Purpose Vehicle)  
 
ความเสี่ยงด้านเครดิตในตราสารอาจได้รับประกันโดยบริษัทรับประกัน ท่ีได้อันดับความน่าเชื่อถือ
ในระดับ A โดย Standard & Poor’s หรือ A2 โดย Moody’s ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์การประกัน
เกิดข้ึน กองทุนจะได้รับประโยชน์จากสถานะของผู้รับความเสียหายภายใต้สัญญาประกันท่ี
เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารท่ีซ้ือผ่านตลาดแรก (Primary Market) ภายใต้ 
Warehouse facility arrangement ท่ีอ้างถึงข้างต้นเสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นกรณีสำหรับตรา
สารท่ีซ้ือผ่านตลาดรอง (Secondary Market) หรือตลาดแรก แต่อยู่นอกเหนือ Warehouse 
arrangement ใดๆ โดยในกรณีนี้กองทุนจะมีความเส่ียงด้านเครดิตของผู้ซ้ือท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจ
รวมถึงผู้ซ้ือท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ ตราสารจะไม่ใช่
เคร่ืองมือการลงทุนพิเศษท่ีกองทุนใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ซ่ึงกองทุนอาจ
ใช้เครื่องมือทางการเงินอ่ืนเพ่ิมเติมหรือทดแทนการลงทุนในตราสารที่มีการลงทุนคล้ายคลึงกัน 

การจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
วันทำการซ้ือขาย ทุกสัปดาห์, สำหรับการขายคืนจะต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
ดัชนีชี้วัด ไม่มี 
ISIN Code LU1598747704 
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Bloomberg Ticker  CSSIB25 LX  
Company Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF  
Fund Management Credit Suisse Fund Management S.A. 
Depositary Bank Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 
Auditor PWC Luxemburg 
Website https://www.credit-suisse.com/lu/en.html 

 
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
Management Fee : ไม่เกิน 0.30% ต่อปี 
Ongoing  Charge : 0.40%  
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขาย (Sales charge) : ไม่เกิน 0.50% 
 
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
 
สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะ
ส่วนท่ีสำคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือ
ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
ท้ังนี้ หากกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
เง่ือนไขอื่นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือ สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอ่ืนใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีมี
การเปลี่ยนแปลงโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
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ความเสี่ยงของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  
ความเสี่ยงของตราสารหนี้ (Fixed Income Risk) 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate bonds) และพันธบัตรรัฐบาล (Government bonds) โดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้เพ่ิมข้ึน
สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ เพราะฉะนั้นเม่ือเวลาผ่านไป มูลค่าท่ีแท้จริงของรายได้ของนักลงทุนจะมีแนวโน้มลดลง 
 
ความเสี่ยงของกองทุนรวม (Mutual Funds Risk) 
กองทุนรวมจะเผชิญกับความเสี่ยงทางตลาด (Market risk), ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk), ความเสี่ยงของสินทรัพย์ภายใต้
กองทุน (Underlying investment risk) และความเสี่ยงในการถือเงินสด (Cash risk) ซ่ึงอาจส่งผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 
ความเสี่ยงของกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Funds Risk) 
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Funds) นั้นสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องจำกัด รวมถึงสินทรัพย์ท่ีไม่สามารถส่งมอบได้ 
โดยอาจรวมถึง (แต่ไม่ได้จำกัดแค่ ) หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธ์ิ (Senior loans), ตราสารหนี้ ท่ี มีประกัน (Insurance bonds), สัญญาอนุพันธ์ 
(Derivatives contracts) (ท้ังแบบซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ (exchange-traded) หรือ ซ้ือขายโดยตรงนอกตลาดหลักทรัพย์ (over-the-
counter)) และ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) โดยบางกองทุนอาจมีไว้ซ่ึงสถานะ (Positions) ของสัญญาท่ีมีอัตราทดทางการเงิน 
(Leverage) 
 
ความเสี่ยงของเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Funds Risk) 
เฮดจ์ฟันด์ (Hedge fund) ไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากเป็นกองทุนท่ีเน้นกลยุทธ์แบบเก็งกำไร และมูลค่าของสินทรัพย์ในเฮดจ์
ฟันด์นั้นไม่ได้ถูกรับประกัน เพราะฉะนั้นมูลค่าของการลงทุนในเฮดจ์ฟันด์สามารถเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ นอกจากนั้นสินทรัพย์ในเฮดจ์ฟันด์ยัง
แบกรับความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น สภาพคล่องท่ีมีจำกัด, การใช้อัตราทดทางการเงิน (Leverage), การขายชอร์ต (Short sale), ตราสารอนุพันธ์ 
(Derivative instruments), สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Futures), สัญญาออฟชั่น (Options), ตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) และ การ
ลงทุนท่ีขาดสภาพคล่อง โดยการลงทุนในเฮดจ์ฟันด์สามารถส่งผลทำให้สูญเสียเงินทุนท้ังหมดได้ 
 
ความเสี่ยงของการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ (FX Risk) 
การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk) และความเสี่ยงจากอัตราทดทางการเงิน 
(Leveraging risk) และอาจเป็นความเสี่ยงหลักท่ีส่งผลทำให้สูญเสียเงินทุน 
 
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) 
ราคาและมูลค่าของสินทรัพย์และรายได้ค้างรับสามารถลดลงหรือเพ่ิมข้ึนหรือผันผวนได้ ซ่ึงนักลงทุนอาจสูญเสียยอดรวมของรายได้ท่ีนักลงทุน
ลงทุนอยู่ โดยถ้าสินทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนจดทะเบียนอยู่ในตลาดท่ีมีผลการดำเนินงานในทิศทางลบ และสินทรัพย์ดังกล่าวมีค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation) กับตลาดนั้นสูง ส่งผลให้สินทรัพย์นั้นมีผลการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันกับตลาด โดยไม่คำนึงถึงความแข็งแกร่งของ
ปัจจัยพ้ืนฐานของตัวสินทรัพย์เอง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นลำดับ โดยปกติ ความเส่ียงทางตลาดนั้นจะอยู่ใน
กองทุนทุกกองทุนท่ีประกอบไปด้วยสินทรัพย์ท่ีราคานั้นอ้างอิงตามราคาตลาด (Quoted investments) 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น กองทุนรวมท่ีถูกกำกับดูแลนั้นโดยปกติจะซ้ือขาย
ทุกวัน ทำให้มีสภาพคล่องท่ีดี โดยหากมีคำขอขายคืนหน่วยลงทุนจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก กองทุนอาจระงับการขายคืนหน่วยลงทุน
ชั่วคราว หรือ เสนอให้ลดปริมาณขายลง เพ่ือลดผลกระทบจากการท่ีกองทุนต้องขายสินทรัพย์ภายใต้กองทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับคำขอขายคืน
หน่วยลงทุน 
 
ความเสี่ยงในการถือเงินสด (Cash Risk) 
เม่ือกองทุนถือเงินสด, สินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด, หลักทรัพย์ในตลาดทุน (Money-market instruments) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในสัดส่วนท่ี
มากเม่ือเทียบกับสินทรัพย์อ่ืน กองทุนอาจไม่ได้รับผลจากการเพ่ิมข้ึนของราคาของสินทรัพย์ในตลาดได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากกองทุนไม่ได้นำเงิน
ในส่วนนี้ไปลงทุน 
 
ความเสี่ยงของสินทรัพย์ภายใต้กองทุน (Underlying Investment Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีสินทรัพย์ภายใต้กองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำจากเหตุผลบางประการ เช่น ความเสี่ยงท่ีผูกติดกับแต่ละสินทรัพย์ภายใต้ทุก
กองทุนท่ีมีการกระจายความเส่ียง (Diversified funds) การท่ีสินทรัพย์ภายใต้กองทุนอย่างน้อยหน่ึงสินทรัพย์มีผลการดำเนินงานต่ำ จะส่งผล
ในทางลบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน ถึงแม้ว่าผลกระทบจากแต่ละสินทรัพย์ท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำจะถูกจำกัดด้วยการกระจาย
ความเสี่ยงของกองทุนแล้วก็ตาม 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
ถ้าการซ้ือขายเกิดข้ึนในสกุลเงินนอกเหนือไปจากสกุลเงินพ้ืนฐานของนักลงทุน มูลค่าของผลตอบแทนอาจจะได้รับผลกระทบจากการแปลง
กลับสู่สกุลเงินพ้ืนฐานเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) 
 

 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) 
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับขอ้กำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

- ท่ีมา : ข้อมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 

************************************ 
 

 
1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) เพียงคร้ังเดียว ระหว่างวันท่ี 26-29 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลาเริ่มเปิดทำการของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
 
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก :  500,000 บาท 
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ดังนี้ 
1. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ

ดราฟต์สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ท่ี  
     - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
 - เลขท่ี 0001-114-0050423 

 

2. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนำฝากได้ท่ี  

     - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักลุมพินี   
- เลขท่ี 889-1-01226-1 

 
3.  กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบรษัิทจัดการ 
 ธนาคาร กรงุไทย จำกดั (มหาชน)  

งานธรุกิจท่ีปรึกษาการลงทุนส่วนบคุคล 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
 ธนาคารออมสิน  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกดั (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟวิเจอรส์ จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บรษิัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
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 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร ์จำกัด 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  
 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ์ โซลูช่ัน จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกดั  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกดั
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกดั
 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกดั  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
 บริษทัหลกัทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวล็ธ ์เมจิก จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกดั(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  
 

ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซ่ึงบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ดังต่อไปนี้ 

- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาสวนมะลิ   เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขารัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์  เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สำนักพระราม 3   เลขท่ีบัญชี 777-0-04854-1 
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนพระรามท่ี 3  เลขท่ีบัญชี 057-1-07543-1 
- ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาช่องนนทรี  เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม 3)  เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)           สาขาสวนพลู  เลขท่ีบัญชี 114-3-00016-9 
- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
ท้ังนี้ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชำระให้
เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการ
สุดท้ายของการเปิดเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสด
หรือเช็ค TR) เท่านั้น 

 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัท
จัดการ 
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 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั้งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการซ้ือขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแรกของแต่ละสัปดาห์ ท้ังนี้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสั่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. (ในกรณี
ท่ีวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ/หรือวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ หรือ
วันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุน หรือวันหยุดทําการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวัน
ทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และหรือวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไปเป็นวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และหรือวันรับ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าคร้ังถัดไป) โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และหรือวันรับคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่
กองทุนปลายทางลงทุน และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำสั่งซ้ือขาย และ/หรือวันทำการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม 

 
และท่านจะได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมี
ลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  
 
- กรณีแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในส่วนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของกองทุนนี้ โดยจะทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ท้ังนี้ หากในกรณีท่ีวันท่ีกำหนดในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็น
วันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วัน
ถัดจากคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดย
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่
วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอ่ืนได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด
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กรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิด
ค่าธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
2. กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

   ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่
รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา  

 
 การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง  

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำส่ังซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ท้ังนี้ การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน  
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
รวมอย่างมีนัยสำคัญ  
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(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอน
เงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย  
3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ  
 
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการ
เงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 
(6) ในกรณีท่ีวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันท่ีสำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับ
วันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึง
วันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
(7) บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือ
หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง
นั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
มีคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและ
ผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
โดยเม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่ง
ขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้   
 

4. วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทำการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั้งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการซ้ือขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ตามวันและเวลา ดังนี้ 
ในกรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching out)  : เป็นไปตามวันและเวลาทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ดังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ทำการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
แรกของแต่ละสัปดาห์ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสั่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิด
ทำการ – 15.30 น. (ในกรณีท่ีวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ/หรือวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าใดตรงกับวันหยุดทำ
การของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุน หรือวันหยุดทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และหรือวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไปเป็นวันทำการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน และหรือวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าครั้งถัดไป) โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน และหรือวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
ท้ังนี้ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่
กองทุนปลายทางลงทุน และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำสั่งซ้ือขาย และ/หรือวันทำการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม 
 

 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ัง
จำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุ
โครงการ ท้ังนี้ หากในกรณีท่ีวันท่ีกำหนดในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่ออยู่ตาม
หลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ี
มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
ตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร? 
 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอ่ืนท่ี ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้

ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทาง
ใด? 
 ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 

************************************ 
 

 
 

1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้

ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือภายใน 15 วันทำการ นับต้ังแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีท่ี
บริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ? 
 กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินหนึ่งในสามของจำนวน

หน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการ
ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

 

3. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธี
เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 
 ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 

  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทรศัพท์ 0-2544-3935 
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

********************************* 

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทนุรวม  
 
 

1. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นายวัชรา ตันตริยานนท์         ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2 นายธวัช อยู่ยอด               กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
4 นายสุรพล      โอภาสเสถียร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
5 นายลวรณ      แสงสนิท   กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6 นายธนธัช      หงษ์ค ู กรรมการ 
7 นางรุ่ง          มัลลิกะมาส กรรมการ 
8 นางชวินดา หาญรัตนกูล         กรรมการผู้จัดการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
2 นายวิโรจน์   ต้ังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 
3 นายวีระ  วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
4 นางสาวหัสวรา     แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
5 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 
6 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์   รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน ปฏิบัติการ 

 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 153 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 551,273,905,038.83 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 

 
2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

3 นางแสงจันทร์ ลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

4 นายกฤษณ์ ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

5 นายสมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจำนงค ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน-ตราสารทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายพีรพงศ์ กิจจาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

8 นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

9 นายอมรศักด์ิ วงษ์เซ็ง ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับดูแลการปฎิบัติงาน 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

 
3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทำงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ
คุณ พีรพงศ์  
กิจจาการ 

- MS in Economics 
University of Southamton 
- ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ผู้อำนวยการ, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรงุไทย 
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดการ , ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
5. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวจิัย, บลจ.กรงุไทย 
7. ผู้ช่วยผู้จดัการ, ฝา่ยวิจัย, Merchant Partners Securities 
8. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 
9. เจ้าหน้าท่ี, Office of Venture Capital Fund 
 Management Office of SMEs Promotion 
10. นักวิเคราะห์, ฝา่ยนโยบายและกลยุทธ์, 
 SME Development Bank of Thailand 
11. นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

คุณ เขมรัฐ ทรงอยู่ -เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Master of Arts (Economics) 
-เศรษฐศาสตร์ศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Bachelor of Arts (Economics) 
 

1. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก , บลจ.กรงุไทย 
3. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, ธนาคารไทยพาณิชย์ 

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

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
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รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทำงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ
คุณ ยืนยง          
เทพจำนงค์ 

- บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ, 
University of Houston, U.S.A. 
- รัฐศาสตร์บัณฑติ, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรงุไทย 
2. ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
3. ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอม็เอฟซี จำกัด (มหาชน) 
4. ผูจ้ัดการกองทุน – ตราสารทุน 
5. ผูจ้ัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
6. เจา้หน้าท่ีส่วนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

คุณ กุลณัฐฐา          
อภิปริกิตติ์ชัย 

- 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

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

คุณ สมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at Manoa 
 - M.A. (Economics) 
California State University, 
Hayward 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐมิติ)  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝา่ยกลยุทธ์การลงทุนและลกูค้าสมัพันธ์, 
บลจ. กรุงไทย 

2. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
3. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
4. ผู้อำนวยการ, ฝา่ยวิจัย, 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. 

 8. นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุน 
 ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

และลูกค้าสัมพันธ ์

คุณ กฤษณ ์         
ณ สงขลา 

- บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- Mini Master of Financial 
Economic, สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
3. ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้บริหารฝา่ย ฝา่ยบริหารการลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
5. หวัหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารหลกัทรัพย์และจัดการ

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 
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รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทำงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ
- บริหารธุรกจิบัณฑิต (การเงินการ
ธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กองทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. หวัหน้าส่วนพฒันาตราสารหน้ี สำนักบริการตลาดทุน  
     บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
7. ผู้ช่วยหวัหน้าสว่นลงทุนหลักทรพัย์ ฝ่ายบรหิารเงิน  
     บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
8. หวัหน้าแผนกหลักทรัพย์อื่น ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ายบรหิารเงิน 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
9. พนักงานบริหารเงิน สว่นลงทุนหลักทรัพย์ฝา่ยบรหิารเงิน บมจ.

ธนาคารกรุงไทย 
คุณ แสงจันทร์ ล ี - บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ, 

สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
- บริหารธุรกจิบัณฑิต,การเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอม็เอฟซี จำกัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝา่ย ฝา่ยบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
4. ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
5. ผูจ้ัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกดั  
6. ผูจ้ัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธำรง 
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวจิัยภัทร บงล.ภัทรธนกจิ 

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

 
4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) งานธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล 0 2208 4840 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 0 2638 8000, 0 2626 7000 
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0 2633 6000 
 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จำกัด (มหาชน) 0 2697 5454 
 ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   0 2359 0000 
 ธนาคารออมสิน 0 2299 8000 
 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2629 5588 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2648 3333 
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0 2223 2288 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0 2659 7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  0 2696 0000 
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0 2672 5999 
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 2231 8600 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 0 2658 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)  0 2863 8333 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด  0 2648 1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกดั 0 2841 9000 
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 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด 0 2857 7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด 0 2343 9555 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 0 2633 6000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0 2949 1999 
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0 2217 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จำกัด(มหาชน) 0 2287 6950 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) 0 2231 3777 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 0 2697 3800 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0 2831 8300 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2635 1700 
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 0 2305 9000 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2363 6736 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0 2263 5900 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2222 5900 
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0 2009 8000 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2088 9999 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  0 2680 1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 0 2659 3456 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0 2658 5800 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0 2684 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 0 6220 6677 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  0 2680 5000 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด  0 83842 8337 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด 0 2260 6839-42 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0 2026 5100 
 บรษัิทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด  0 2107 1664 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0 2266 6697-8 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด  0 2861 4820 ต่อ 544,545,546 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด 0 2238 3988 
 บริษัทหลักทรัพย์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0 2108 8666 

 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับชอ่งทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมน้ี 

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
        โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
นอกจากหน้าท่ีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 

7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
  นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา, นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ, นางสาว ชื่นตา ชมเมิน, นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา,  

นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์ 
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 
ท่ีอยู่ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 ในฐานะผู้สอบบัญชี 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ  

*************************************** 
 

 

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด? 
 - Website : www.ktam.co.th  

- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
  ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

        โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
**************************************** 

 

กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศท่ีมีนโยบายเน้นลงทุน
ในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ท้ังนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สามารถเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดต้ลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 
USD) (กองทุนหลัก) หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance 

ปัจจัยความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน



 
 

 

P a g e  26 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

KT-SUPPLY-UI กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors 

Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เช่น ความเส่ียง
จากสภาพคล่อง เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีสำคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับตราสารหนี้ท่ีกองทุนลงทุน (Fixed Income Risk) 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance 
Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงมีนโยบายลงทุนในต๋ัวทางการเงินท่ีมีลูกหนี้การค้าท่ียืนยันโดยผู้ ซ้ือผูกอยู่ (Buyer-
confirmed receivables) และเผชิญความเสี่ยงเหมือนกับตราสารหนี้อ่ืนๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk), ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk), ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk), ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ (Liquidity Risk) และ ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซ่ึงความเสี่ยงดังกล่าวจะส่งผลกระทบทำให้มูลค่าของ
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีความผันผวน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินลงทุนของนักลงทุนในกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน 
ไฟแนนซ์ ฟันด์ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ทีมผู้จัดการการลงทุน (the investment team) ของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 
USD) (กองทุนหลัก) จะวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ราคา เพ่ือให้สินทรัพย์ท่ีลงทุนมีคุณภาพ รวมทั้งมีการจำกัดสัดส่วนสูงสุดในการลงทุนในตราสารและลูกหนี้แต่ละราย เพ่ือการบริหารและ
กระจายความเสี่ยง โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
2) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในตลาดท่ีอาจปรับตัวข้ึนลง 
โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาด
เงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนหลักและกองทุนลงทุนไว้ 
และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีนําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) 
Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในต๋ัวทางการเงินท่ีมีลูกหนี้การค้า
ท่ียืนยันโดยผู้ซ้ือผูกอยู่ (Buyer-confirmed receivables) ซ่ึงทีมผู้จัดการการลงทุน (the investment team) ของกองทุนหลักจะทํา
การวิเคราะห์, คัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมท้ังมีการจำกัดสัดส่วนสูงสุดในการลงทุนในตราสารและลูกหนี้แต่
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ละราย เพ่ือการบริหารและกระจายความเส่ียง โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพ่ือ
ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 
3) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีราคาของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยหากตราสารหนี้มีอายุคงเหลือย่ิงยาวนาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะย่ิงมีผลกระทบ
ต่อราคาตราสารหนี้มากข้ึนและส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีนําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) 
Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงทีมผู้จัดการการลงทุน (the investment team) ของกองทุน
ดังกล่าวจะทำการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เพ่ือพิจารณาจังหวะการลงทุนหรือปรับเปลี่ยนตราสาร
หนี้ท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และเพ่ือลดความผันผวนของมูลค่าตราสารหนี้ท่ีลงทุน 
 
4) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/
หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance 
Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงกองทุนดังกล่าวลงทุนในต๋ัวทางการเงินท่ีมีลูกหนี้การค้าท่ียืนยันโดยผู้ซ้ือผูกอยู่ (Buyer-
confirmed receivables) และมีการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ในหลายขั้น ได้แก่ ต๋ัวทางการเงินท่ีกองทุนหลักไปลงทุน
ถูกผูกเข้ากับลูกหนี้การค้าท่ียืนยันโดยผู้ซ้ือ และลูกหนี้การค้าก็ถูกรับประกันด้วยบริษัทประกันซ่ึงมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) 
ในระดับ A (S&P) ข้ึนไปหรือ ระดับ A2 (Moody’s) ข้ึนไป ส่งผลทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ลดลง 
 
5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารท่ีได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 
กองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในต๋ัวทางการเงินท่ีมี
ลูกหนี้การค้าท่ียืนยันโดยผู้ซ้ือผูกอยู่ (Buyer-confirmed receivables) โดยอาจจะเป็นลูกหนี้การค้าท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ำกว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือลูกหนี้การค้าท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
securities) ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance 
Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในต๋ัวทางการเงินท่ีมีลูกหนี้การค้าท่ียืนยันโดยผู้ซ้ือผูก
อยู่ โดยทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้กับบริษัทรับประกันซ่ึงมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ใน
ระดับ A (S&P) ข้ึนไปหรือ ระดับ A2 (Moodys) ข้ึนไป ส่งผลทำให้มีความเสี่ยงดังกล่าวลดลง 
 
6) ความเส่ียงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้และป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียน (Counterparty Risk) 
กองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงมีนโยบายลงทุนในต๋ัวทางการเงินท่ี
มีลูกหนี้การค้าท่ียืนยันโดยผู้ซ้ือผูกอยู่ (Buyer-confirmed receivables) และทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของ
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ลูกหนี้ อาจเผชิญกับความเสี่ยงในกรณีท่ีคู่สัญญามีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ นอกจากนั้นกองทุน
เปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ท่ีมีการใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือประโยชน์ในด้านการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน อาจเผชิญกับความเสี่ยงจากคู่สัญญาเช่นเดียวกัน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่า
ของหน่วยลงทุนของกองทุนและเงินลงทุนของนักลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในกรณีของการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ กองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund 
(Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) จะวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมในส่วนของอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกัน คือ จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อย A 
(S&P) หรือ A2 (Moody’s) ข้ึนไป นอกจากนั้นในกรณีของการทำสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการฯ จะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงดังกล่าวลง 
 
7) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซ้ือหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีนําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) 
Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงกองทุนหลักจะมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับปริมาณซ้ือ-ขายแต่ละสัปดาห์ รวมท้ังกองทุนหลักกำหนดนโยบายการขายคืนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพคล่อง
ของกองทุน โดยกองทุนหลักเปิดเสนอขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนสัปดาห์ละคร้ัง จึงทำให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องมากกว่า
กองทุนท่ีเปิดเสนอขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวัน 

 
8) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนของ
กองทุนท่ีอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance 
Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกองทุนเปิด
เคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำ
เงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอ่ืนใดในประเทศต่างๆ กองทุนหลักก็อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างๆด้วย ซ่ึงอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัท
จัดการฯ จึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยข้ึนอยู่กับดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัท
จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็
ตาม บริษัทจัดการฯ อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX 
Derivatives) ในสัดส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซ่ึงการใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
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9) ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(ป้องกันความเสี่ยง) หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ตราสารอนุพันธ์อาจมีการข้ึนลงผันผวน (Volatile) 
มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์ของกองมีความผันผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) และหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารพอร์ตการลงทุน จะทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไปท่ีลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์พ้ืนฐาน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ จะทำการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เพ่ือพิจารณาจังหวะการลงทุนหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ต่างๆ 
 
10) ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country and Political Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ รวมถึงสภาพทางสังคมภายในประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน ทำให้เกิดความเสี่ยงทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงส่งผลในเชงิลบต่อการลงทุน และอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีความผันผวน 
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance 
Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) ซ่ึงกองทุนดังกล่าวกระจายการลงทุนในต๋ัวทางการเงินท่ีมีลูกหนี้การค้าท่ียืนยันโดยผู้ซ้ือผูกอยู่ 
(Buyer-confirmed receivables) ในหลายประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนหลักจะมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
11) ความเสี่ยงจากกฏเกณฑ์ข้อบังคับและข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Regulatory and Repatriation Risk) 
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน ซ่ึง
อาจแตกต่างจากท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย ซ่ึงโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือข้ันตอนในการทำธุรกรรมเพ่ือลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในสภาวการณ์ลงทุนจริง 
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีกระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซ่ึงกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการ
จำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุน กลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับ
เป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียง กฎระเบียบ และข้ันตอนการลงทุนก่อนการลงทุน 
และ ระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีท่ีมีผลกระทบเกิดข้ึนจริงจนทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ดําเนินการหรือแต่งต้ังตัวแทนเพ่ือการรักษาสิทธิตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรก
ท่ีกระทําได้ แต่ในการดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสีย
ท่ีจะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ัง 4 ชนิด(1) (2) อัตราตามโครงการ (% NAV) 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมดท่ีประมาณการได้ (3) ไม่เกินร้อยละ 5.35 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ(4) ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบันเรียกเกบ็ 0.428) 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(4) ไม่เกินร้อยละ 0.214 (ปจัจบุันเรียกเก็บ 0.025145) 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(4) ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปจัจบุันยังไม่เรียกเก็บ) 

 ค่าใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 1,070,000 บาท 
ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกินร้อยละ 1.07 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการไม่ได้  
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกินร้อยละ 2.675 

หมายเหตุ 
(1) เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
(2) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง  
(4) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของ
มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน(1) 

อัตราตามโครงการ (สูงสุดไม่เกิน) เก็บจริง 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(2) ไม่เกิน 3.21 0.1
 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(2) ไม่เกิน 3.21  ปัจจบุันยังไม่เรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (2) ไม่เกิน 3.21 0.1 
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (2) ไม่เกิน 3.21   ปัจจบุันยังไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
เมื่อมีการสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหรือสับเปลี่ยน (2) (3)  

ไม่เกิน 0.535 ปัจจบุันยังไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกำหนด 
 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธใินหน่วยลงทุน  ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกำหนด 
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนาย

ทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 
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หมายเหตุ 
(1) เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(3) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเก็บเข้ากองทุน 

 
อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  ไม่จำกัดอัตราส่วน 
3 หน่วย CIS  ไม่จำกัดอัตราส่วน 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่จำกัดอัตราส่วน 
 5 ทรัพย์สิน ดังนี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือเป็นตราสาร Basel III 
5.3  reverse repo 
5.4  OTC derivatives 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

 6 
 

ทรัพย์สินดังนี้ 
6.1.  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 
 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) ไม่จำกัดอัตราส่วน 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก 
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถงึทรัพย์สินท่ี กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี    
  เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการน้อย
กว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ท่ีอายุ
กองทุน คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน  
ท้ังนี้ เฉพาะ กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  
      
 

2 securities lending   ไม่จำกัดอัตราส่วน 
3 การขายหลักทรัพย์ท่ีต้องยืมหลักทรัพย์เพ่ือการส่งมอบ (short selling) เพ่ือการ

ลงทุน 
ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 ธุรกรรมดังนี้  
4.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

 
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

4.2 การกู้ยืมหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repo) เพ่ือการลงทุน ไม่เกิน 50% 
หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
 
ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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คำเตือน 
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ

ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ท่ี

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

ทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน ท่ีต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการใน
รายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแล
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

 ท้ังนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงิน 
หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

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

 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง ขอสงวนสิทธิท่ีจะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติม
จากผู้สนใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางใน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 
 

   
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

KT-SUPPLY-UI 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
รวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 

กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย     
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors   

กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน 
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไป  
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น 
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KT-SUPPLY-UI 

คำจำกัดความ / คำนิยาม :  
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย      
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี 
 
กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเพื่อนำเงินท่ีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนใน
ต่างประเทศ 
 
ท่ีปรึกษาการลงทุน หมายถึง ท่ีปรึกษาการลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง  
 
ท่ีปรึกษากองทุน หมายถึง ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง  
 
วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนท่ีได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ  
 
วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำไปลงทุน
ต่างประเทศ  
 
วงเงินลงทุนเพ่ิมเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ท่ีอาจได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ
เพ่ิมเติมจากวงเงินลงทุนท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม  
 
วันทำการ หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด  
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วันทำการขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซ่ึงเป็นวันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็น
วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศท่ีกองทุนปลายทางลงทุน และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำสั่งซ้ือขาย 
และ/หรือวันทำการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพ่ิมเติม 
 
วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซ่ึงเป็นวันท่ีตาม
ปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศท่ีกองทุนปลายทางลงทุน และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำ
สั่งซ้ือขาย และ/หรือวันทำการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพ่ิมเติม 
 
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ หมายถึง ตราสารหรือหลักฐานซ่ึงแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะเจ้าของหรือผู้รับประโยชน์ตามโครงการจัดการ
ลงทุน (collective investment scheme) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
 
คำเสนอซ้ือ หมายถึง คำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการท่ัวไปท่ีผู้ทำคำเสนอซ้ือต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ   
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังต้ังแต่วันท่ีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจบุัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการ
จ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชน จำกัด  
 
สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ีเกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน 
เม่ือสิ้นวันท่ีคำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  
 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
ผู้ลงทุนสถาบัน  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ผู้ลงทุน ดังต่อไปนี้ 
(1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2)  ธนาคารพาณิชย์ 
(3)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน  
(4)  บริษัทเงินทุน 
(5)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(6)  บริษัทหลักทรัพย์ 
(7)  บริษัทประกันวินาศภัย 
(8)  บริษัทประกันชีวิต 
(9)  กองทุนรวม  
(10)  กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) 
ถึง (24)  
(11)  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
(12)  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
(13)  กองทุนประกันสังคม 
(14)  กองทุนการออมแห่งชาติ 
(15)  กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(16)  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(17)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  
(18)  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
(19)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(20)  นิติบุคคลประเภทบรรษัท 
(21)  นิติบุคคลซ่ึงมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(22)  ผู้ลงทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) 
(23)  ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
(24)  ผู้ลงทุนอ่ืนใดตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
 
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ   ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุน
รายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ผู้ลงทุน ดังต่อไปนี ้
(1)  นิติบุคคลท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  
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(ก)  มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ต้ังแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป  
(ข)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าต้ังแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวต้ังแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ท้ังนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
(2)  บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก)  มีสินทรัพย์สุทธิต้ังแต่ 70 ล้านบาทข้ึนไป ท้ังนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นท่ีพักอาศัยประจำของบุคคลนั้น 
(ข)  มีรายได้ต่อปีต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปีต้ังแต่ 7 ล้านบาทข้ึนไป 
(ค)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าต้ังแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวต้ังแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 
 
มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
คําอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพ่ือประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ท่ี ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมคำอธิบายศัพท์นี้เป็นอย่างอื่น 

คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ท้ังนี้  
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน 
infra กองทุน private equity ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual 
Fund) 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ 
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสี่ยงท่ัวไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยง 
4.  สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ ทรัพย์สินดังนี้ 
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ตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก” 

1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะท่ีเทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาท่ี
เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กับ 
ผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินค้า 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้ 
1.  ต๋ัวเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบตัร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการ
อ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงนิของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ท่ีจัดให้มีข้ึนเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ 
1.  มีการรวบรวมคำเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซ้ือหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 
2.  มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซ่ึงกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซ้ือขายหลักทรัพย์ไว้เป็น
การล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซ้ือขายเป็นประการอ่ืน และผู้เสนอซ้ือ
เสนอขายยินยอมท่ีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 
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“บลจ.” บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซ้ือขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำ 
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ท้ังนี้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ี
มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ท้ังนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏ
ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิ 
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซ่ึงกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ท่ีมีภาระผูกพันในการชำระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซ้ือขายดังนี้ 
1.  ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
2.  ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ซ่ึงจัดต้ังข้ึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการ
ยอมรับจากสำนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการ 
     กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ท่ีมีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันท่ีออกหุ้นกู้ 

“B/E” ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซ่ึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ทำหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 
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“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้น
แต่ท่ีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความ
เสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซ่ึงมีภาระ
ผูกพันท่ีจะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชำระหนี้ (credit 
event) ของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมี
ภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามท่ีระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือท่ีจัดทำโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสาร
หรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารนั้น 

“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยง 
ในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซ่ึงได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” 

 

 

ศูนย์กลางท่ีจัดชอ่งทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพ่ือให้เกิดการเจรจาต่อรองซ้ือขายตราสารระหว่างกัน
ได้ รวมท้ังให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
ทางการหรือหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
หลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (retail Mutual Fund) 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงเป็นการประเมินความ
เสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
 
1. ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors 
1.3. ชื่อย่อ :  KT-SUPPLY-UI 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  
1.6. การกำหนดอายุโครงการ :  กำหนด  
1.7. อายุโครงการ : 1  ปี -  เดือน -  วัน  
1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  
อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม  
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ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนหลักเปล่ียนแปลงวันชำระเงินคืนและหรือกรณีท่ีกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย ได้รับผลกระทบจากการชำระเงินคืนจากกองทุนหลัก หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีนำเงินไปลงทุนในประเทศน้ันๆ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ
ของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของประเทศท่ีไปลงทุน หรือเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงนิทุนใน
ประเทศซ่ึงอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่
สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันท่ีครบกำหนดอายุโครงการ ซ่ึงจะทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีระบุ
ข้างต้นได้  ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำเงินลงทุนดังกลา่วไปลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนท่ีผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยเร็ว  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับต้ังแต่
วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปดิประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมท่ีเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 
 
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ: 1,500,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ): 
(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 
15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนท่ีเพ่ิมอีก
ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปดิการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า  
(2) บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
2.3. มูลคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 150,000,000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
2.6. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 500,000.00 บาท  
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2.7. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป : ไม่กำหนด  
 
2.8. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  
 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไม่กำหนด  
 
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไม่กำหนด  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :- 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงจํานวนหรือมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6 โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6 โดยมีมูลค่าข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในโครงการในบางกรณีได้ 
เพ่ือรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดย
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมีความเข้าใจในทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน และรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้
ลงทุนท่ัวไป เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non 
Investment Grade) หรือท่ีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศคือ กองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี้ 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) 
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund 
กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 



 
 

 

P a g e  12 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย   
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors   

KT-SUPPLY-UI 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน...ล้านเหรียญ  
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) 
Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management) ส่วนกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) มุ่งหวังให้ผล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)  
 
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :   
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณ
ผลตอบแทน 
 
หมายเหตุ: 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกลา่วผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
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3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class 
IB25 USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตาม
อัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ท้ังนี้ กองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class 
IB25 USD) (กองทุนหลัก) จดทะเบียนใน Luxembourg ซ่ึงอยู่ภายใต้กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องของ Luxembourg และจัดเป็น Société 
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ท่ี มีลักษณะเป็น  Specialised Investment Funds บริหารและจัดการโดย Credit 
Suisse Virtuoso SICAV - SIF (Company) และ Credit Suisse Asset Management (Fund Management) ท้ั งนี้  กองทุน มุ่งสร้าง
ผลตอบแทนท่ีม่ันคงและไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอ่ืน โดยลงทุนในตราสารประเภทลูกหนี้การค้า (Receivables) ท่ีมีอายุโดยทั่วไปต่ำ
กว่า 1 ปี อาทิ ลูกหนี้การค้าท่ีได้รับการยืนยันจากผู้ซ้ือ (buyer-confirmed trade receivables) / ภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้ซ้ือ 
(buyer payment undertakings, ภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้ผลิต (supplier payment undertakings) และ ลูกหนี้การค้า 
(account receivable) เป็นหลักประกัน โดยความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์อ้างอิงในตั๋วสัญญาได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัยท่ี
มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง 
 
สำหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง 
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ท่ีเสนอขายท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความ
เห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปน้ี 
1. ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตรา
สารแห่งหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตรา
สารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
เช่น กรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) ในสัดส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มแข็งค่า ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะไม่ทำธุรกรรม
การขายหลักทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการทำ repo เพ่ือประโยชน์ในการจัดการลงทุน 
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กองทุนจะลงทุนโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วย
ลงทุน และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับต้ังแต่วันท่ี
บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
ท้ังนี้ กองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) 
 
กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ท้ังนี้ กองทุนหลักอาจไม่รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนเต็มจำนวนตามคำส่ังท่ีได้รับ โดยจะทยอยรับคำส่ังไถ่ถอนหน่วยลงทุนและจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่ง
มา ทำให้กองทุนหลักอาจเลื่อนการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนบางส่วนเป็นวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนหลักยังไม่
สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กองทุนหลักอาจเลื่อนการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นคร้ังถัดไป หรือ
มากกว่านั้น จนกว่าจะรับซ้ือคืนได้เต็มจำนวน อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมิได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่
เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น 
 
ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีท่ีกองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุน
ต่างประเทศอ่ืนๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจาก
วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้
กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีท่ีกองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็น
ต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาดำเนินการในคร้ังเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซ่ึงอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก กองทุนหลักกองทุนใหม่
แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดย ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุน เพ่ือคืนเงินตามจำนวนท่ีรวบรวมได้หลัง 
หักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีถือครองต่อจำ นวน
หน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมดของกองทุน โดยการเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ท้ังนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก หรืออัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ข้างต้น มิให้นับรวมถึงช่วงเวลา
ดังต่อไปน้ี โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรอืก่อนเลิกกองทุนรวม 
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(ค) ช่วงระยะเวลาท่ีกองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจำนวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ  
  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 
หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัสำคัญ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับวงเงินท่ีได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) กรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดต้ังกองทุน เพ่ือนำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
(6) กรณีท่ีกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิดของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิด
ของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหากปรากฏว่า มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด  
(1)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว 
(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกนิกว่าสอง
ในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น 
 
เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปน้ี 
(1)  แจ้งเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางท่ี
ปรากฏเหตุ 
(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏ
เหตุ  
(3)  รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 
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(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุน เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานะของกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว
ด้วย 
 
ท้ังนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน 
 
สรุปสาระสำคัญของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  
ชื่อ Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund 
อายุกองทุน ไม่กำหนด 
ประเทศท่ีจดทะเบียน Luxembourg 
Share class inception date 29/05/2017 

ประเภทกองทุน ตราสารหนี้ 
Class & currency   IB25 & USD 
วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ม่ันคงและไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอ่ืน โดยลงทุนในตราสาร

ประเภทลูกหนี้การค้า (Receivables) ท่ีมีอายุโดยท่ัวไปต่ำกว่า 1 ปี อาทิ ลูกหนี้การค้าท่ีได้รับการ
ยืนยันจากผู้ ซ้ือ (buyer-confirmed trade receivables) / ภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้ ซ้ือ 
(buyer payment undertakings, ภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้ผลิต (supplier payment 
undertakings) และ ลูกหนี้การค้า (account receivable) เป็นหลักประกัน โดยความเสี่ยงด้าน
เครดิตของสินทรัพย์อ้างอิงในต๋ัวสัญญาได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัยท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือสูง กองทุนมีเป้าหมายของผลตอบแทนท่ี 1.5% ต่อปี ท่ีสูงกว่า 3-month USD LIBOR และ 
ดอกเบี้ยตราสารหนี้ระยะสั้น 

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมพยายามท่ีจะลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีม่ันคงและไม่มีค่าความสัมพันธ์กับการลงทุน
ประเภทอ่ืนๆ ผ่านการลงทุนในลูกหนี้การค้าท่ีได้รับการยืนยันจากผู้ซ้ือ (Buyer-Confirmed 
Receivables) (เช่น “Supply Chain Finance” ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างภายใต้หัวข้อ “เคร่ืองมือ
การลงทุน”) ในทุกสกุลเงิน 
 
กองทุนจะพยายามที่จะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารประเภทลูกหนี้การค้าท่ีเสนอขายในตลาดแรก (อาจอยู่
ภายใต้การจัดการท่ีเรียกว่า Warehousing agreement ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างหรือไม่ก็ได้) หรือ
เสนอขายในตลาดรอง ได้แก่ ตราสารท่ีไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย (zero coupon global notes) ซ่ึงเป็น
ราคาซ้ือลด (discount) ท่ีออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือระดมทุน (special purpose 
vehicle (SPV)) ซ่ึงโดยท่ัวไปมีอายุตราสารน้อยกว่าหนึ่งปีท่ีมีลูกหนี้การค้าท่ีได้รับการยืนยันจากผู้ซ้ือ 
(Buyer-Confirmed Receivables) เป็นหลักประกัน (ตามท่ีกำหนดไว้ด้านล่างภายใต้หัวข้อ 
“เคร่ืองมือการลงทุน”) 
 
กองทุนสามารถท่ีจะซ้ือตราสารทางการเงินเหล่านี้ ผ่าน Warehousing arrangement เพียงท่ีเดียว
หรือหลายแห่ง ท่ีจัดต้ังข้ึนก็ได้ เพ่ือเข้าซ้ือตราสารทางการเงินจากผู้จัดจำหน่ายตราสารทางการเงิน ท่ี
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แต่งต้ังโดยผู้ออกตราสาร ซ่ึงตามข้อกำหนดของการจัดการ Warehousing arrangement เหล่านั้น 
กองทุนมีหน้าท่ีในการซ้ือตราสารทางการเงินท่ีออกโดยผู้ออกตราสารเป็นคร้ังคราวภายใต้ข้อกำหนด 
ดังนี้ 

(i) ระดับความเพียงพอของเงินสดในกองทุน และ 
(ii) ตามกฎเกณฑ์ของการกระจายความเสี่ยงของกองทุน ตามท่ีอธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวน
กองทุนหลัก ภายใต้หัวข้อ “กฎการกระจายความเสี่ยง” ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะไม่ใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจลงทุน ในช่วงท่ีเข้าซ้ือตราสาร และ ตลอดช่วงเวลาของการลงทุน เนื่องจาก การ
เข้าซ้ือตราสารผ่าน Warehouse facility arrangement ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
โดยผู้จัดการลงทุน และตามท่ีอธิบายไว้ด้านล่างภายใต้หัวข้อ“เคร่ืองมือการลงทุน” (โดยเฉพาะ
การรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตในตราสาร)  

 
ผู้ออกตราสารหรือผู้ได้รับมอบหมายสิทธิแทน (Substitution right) ในตราสารท่ีกองทุนลงทุน
ภายใต้ Warehouse facility arrangement โดยสิทธิของตราสารดังกล่าวยังคงเทียบเท่ากับการ
ลงทุนโดยตรงในตราสารตามท่ีอ้างอิงข้างต้น  
 
ท้ังนี้ เม่ือมีการเข้าซ้ือหรือขายตราสารในตลาดรอง หรือ ตลาดแรก แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ 
Warehousing arrangement ผู้จัดการลงทุนจะมีอำนาจเต็มท่ีในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจลงทุน
ท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์การลงทุนท่ีอธิบายไว้ตามด้านล่าง 

 
ในสถานการณ์ ท่ีจำเป็น กองทุนอาจลงทุนในเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (เช่น 
commercial paper) ตราสารหนี้ท่ีมีระยะเวลาครบกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี รวมถึงตราสารตลาด
เงินหรือกองทุนตลาดเงิน ได้ถึง 100% ของสินทรัพย์สุทธิ ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจาก
จำนวนตราสารไม่เพียงพอต่อการลงทุน หรืออ่ืนๆ 
 
กองทุนอาจถือสินทรัพย์สภาพคล่องในสกุลเงินอ่ืนๆ ซ่ึงการลงทุนใดๆ ท่ีอยู่ในสกุลเงินอ่ืน
นอกเหนือจากสกุลเงินอ้างอิงจะถูกป้องกันความเสี่ยงเม่ือเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง 
 
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือเพ่ือการ
บริหารพอร์ตโฟลิโอของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองมือการลงทุน (Investment 
Instruments) 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนั้น กองทุนจะลงทุนในตราสารท่ีมีหลักประกันเป็น
ลูกหนี้การค้า ซ่ึงมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายต่อการชำระเงินจากธุรกิจท่ัวโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) 
โดยซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการจะส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ซ้ือ โดยที่ผู้ซ้ืออนุมัติและยืนยันต่อ
ภาระผูกพันท่ีจะต้องชำระ (“การชำระเงินท่ียกเลิกไม่ได้”) ซ่ึงตราสารพร้อมกับการดำเนินการชำระ
เงินท่ีเพิกถอนไม่ได้จะถูกขายโดยผู้ซ้ือไปยังบริษัทให้บริการทางการเงินอิสระ ท่ีมุ่งเน้นในการจัดหา
เงินทุนลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะถูกรวบรวมอยู่ในนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดต้ังข้ึนมา
เพ่ือระดมทุน (Special Purpose Vehicle) และแต่ละส่วนนั้นจะถูกอ้างอิงถึงกลุ่มของลูกหนี้ 
(โดยท่ัวไป คือ บริษัท) และมีความปลอดภัยทางกฎหมาย โดยแยกต่างหากจากส่วนอ่ืนของนิติบุคคล
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เฉพาะกิจท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือระดมทุน (Special Purpose Vehicle)  
 
ความเสี่ยงด้านเครดิตในตราสารอาจได้รับประกันโดยบริษัทรับประกัน ท่ีได้อันดับความน่าเชื่อถือใน
ระดับ A โดย Standard & Poor’s หรือ A2 โดย Moody’s ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์การประกัน
เกิดข้ึน กองทุนจะได้รับประโยชน์จากสถานะของผู้รับความเสียหายภายใต้สัญญาประกันท่ีเก่ียวข้อง 
โดยจะเป็นกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารท่ีซ้ือผ่านตลาดแรก (Primary Market) ภายใต้ Warehouse 
facility arrangement ท่ีอ้างถึงข้างต้นเสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นกรณีสำหรับตราสารท่ีซ้ือผ่านตลาด
รอง (Secondary Market) หรือตลาดแรก แต่อยู่นอกเหนือ Warehouse arrangement ใดๆ โดย
ในกรณีนี้กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ซ้ือท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงผู้ซ้ือท่ีไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ ตราสารจะไม่ใช่เคร่ืองมือการลงทุนพิเศษท่ี
กองทุนใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ซ่ึงกองทุนอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน
เพ่ิมเติมหรือทดแทนการลงทุนในตราสารท่ีมีการลงทุนคล้ายคลึงกัน 

การจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
วันทำการซ้ือขาย ทุกสัปดาห์, สำหรับการขายคืนจะต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
ดัชนีชี้วัด ไม่มี 
ISIN Code LU1598747704 
Bloomberg Ticker  CSSIB25 LX  
Company Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF  
Fund Management Credit Suisse Fund Management S.A. 
Depositary Bank Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 
Auditor PWC Luxemburg 
Website https://www.credit-suisse.com/lu/en.html 
 
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
Management Fee : ไม่เกิน 0.30% ต่อปี 
Ongoing  Charge : 0.40%  
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขาย (Sales charge) : ไม่เกิน 0.50% 
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : ไม่มี  
 

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
 

สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
ท่ีสำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบบัภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
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ท้ังนี้ หากกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
เง่ือนไขอื่นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือ สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอ่ืนใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็น
การเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือ
รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
ความเสี่ยงของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  
ความเสี่ยงของตราสารหน้ี (Fixed Income Risk) 
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate bonds) และพันธบัตรรัฐบาล (Government bonds) โดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้เพ่ิมข้ึน
สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ เพราะฉะนั้นเม่ือเวลาผ่านไป มูลค่าท่ีแท้จริงของรายได้ของนักลงทุนจะมีแนวโน้มลดลง 
 
ความเสี่ยงของกองทุนรวม (Mutual Funds Risk) 
กองทุนรวมจะเผชิญกับความเสี่ยงทางตลาด (Market risk), ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk), ความเส่ียงของสินทรัพย์ภายใต้
กองทุน (Underlying investment risk) และความเสี่ยงในการถือเงินสด (Cash risk) ซ่ึงอาจส่งผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 
ความเสี่ยงของกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Funds Risk) 
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Funds) นั้นสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องจำกัด รวมถึงสินทรัพย์ท่ีไม่สามารถส่งมอบ
ได้ โดยอาจรวมถึง (แต่ไม่ได้จำกัดแค่) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ์ิ (Senior loans), ตราสารหน้ีท่ีมีประกัน (Insurance bonds), สัญญาอนุพันธ์ 
(Derivatives contracts) (ท้ังแบบซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ (exchange-traded) หรือ ซ้ือขายโดยตรงนอกตลาดหลักทรัพย์ (over-the-
counter)) และ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) โดยบางกองทุนอาจมีไว้ซ่ึงสถานะ (Positions) ของสัญญาท่ีมีอัตราทดทางการเงิน 
(Leverage) 
 
ความเสี่ยงของเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Funds Risk) 
เฮดจ์ฟันด์ (Hedge fund) ไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากเป็นกองทุนท่ีเน้นกลยุทธ์แบบเก็งกำไร และมูลค่าของสินทรัพย์ในเฮดจ์
ฟันด์นั้นไม่ได้ถูกรับประกัน เพราะฉะนั้นมูลค่าของการลงทุนในเฮดจ์ฟันด์สามารถเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ นอกจากน้ันสินทรัพย์ในเฮดจ์ฟันด์ยัง
แบกรับความเสี่ยงเพ่ิมเติม เช่น สภาพคล่องท่ีมีจำกัด, การใช้อัตราทดทางการเงิน (Leverage), การขายชอร์ต (Short sale), ตราสาร
อนุพันธ์ (Derivative instruments), สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Futures), สัญญาออฟชั่น (Options), ตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) 
และ การลงทุนท่ีขาดสภาพคล่อง โดยการลงทุนในเฮดจ์ฟันด์สามารถส่งผลทำให้สูญเสียเงินทุนท้ังหมดได้ 
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ความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (FX Risk) 
การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk) และความเสี่ยงจากอัตราทดทางการเงิน 
(Leveraging risk) และอาจเป็นความเสี่ยงหลักท่ีส่งผลทำให้สูญเสียเงินทุน 
 
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) 
ราคาและมูลค่าของสินทรัพย์และรายได้ค้างรับสามารถลดลงหรือเพ่ิมข้ึนหรือผันผวนได้ ซ่ึงนักลงทุนอาจสูญเสียยอดรวมของรายได้ท่ีนัก
ลงทุนลงทุนอยู่ โดยถ้าสินทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนจดทะเบียนอยู่ในตลาดท่ีมีผลการดำเนินงานในทิศทางลบ และสินทรัพย์ดังกล่าวมีค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation) กับตลาดนั้นสูง ส่งผลให้สินทรัพย์นั้นมีผลการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันกับตลาด โดยไม่คำนึงถึงความ
แข็งแกร่งของปัจจัยพ้ืนฐานของตัวสินทรัพย์เอง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นลำดับ โดยปกติ ความเสี่ยงทางตลาด
นั้นจะอยู่ในกองทุนทุกกองทุนท่ีประกอบไปด้วยสินทรัพย์ท่ีราคานั้นอ้างอิงตามราคาตลาด (Quoted investments) 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น กองทุนรวมท่ีถูกกำกับดูแลนั้นโดยปกติจะซ้ือขาย
ทุกวัน ทำให้มีสภาพคล่องท่ีดี โดยหากมีคำขอขายคืนหน่วยลงทุนจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก กองทุนอาจระงับการขายคืนหน่วยลงทุน
ชั่วคราว หรือ เสนอให้ลดปริมาณขายลง เพ่ือลดผลกระทบจากการท่ีกองทุนต้องขายสินทรัพย์ภายใต้กองทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับคำขอขาย
คืนหน่วยลงทุน 
 
ความเสี่ยงในการถือเงินสด (Cash Risk) 
เม่ือกองทุนถือเงินสด, สินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด, หลักทรัพย์ในตลาดทุน (Money-market instruments) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในสัดส่วนท่ี
มากเม่ือเทียบกับสินทรัพย์อ่ืน กองทุนอาจไม่ได้รับผลจากการเพ่ิมข้ึนของราคาของสินทรัพย์ในตลาดได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากกองทุนไม่ได้นำ
เงินในส่วนนี้ไปลงทุน 
 
ความเสี่ยงของสินทรัพย์ภายใต้กองทุน (Underlying Investment Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีสินทรัพย์ภายใต้กองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำจากเหตุผลบางประการ เช่น ความเสี่ยงท่ีผูกติดกับแต่ละสินทรัพย์ภายใต้ทุก
กองทุนท่ีมีการกระจายความเสี่ยง (Diversified funds) การท่ีสินทรัพย์ภายใต้กองทุนอย่างน้อยหนึ่งสินทรัพย์มีผลการดำเนินงานต่ำ จะ
ส่งผลในทางลบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน ถึงแม้ว่าผลกระทบจากแต่ละสินทรัพย์ท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำจะถูกจำกัดด้วยการ
กระจายความเสี่ยงของกองทุนแล้วก็ตาม 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
ถ้าการซ้ือขายเกิดข้ึนในสกุลเงินนอกเหนือไปจากสกุลเงินพ้ืนฐานของนักลงทุน มูลค่าของผลตอบแทนอาจจะได้รับผลกระทบจากการแปลง
กลับสู่สกุลเงินพ้ืนฐานเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม 
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  
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มีนโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
ดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  
 
ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
 
ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
 1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสิน  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
 6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบันการเงนิระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
 
ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
 
ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives   
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
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ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ท้ังนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มี
หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ี
เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจัดต้ังและเสนอขายใน GMS 
 
ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)   
 
ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
  
ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝาก
ตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
 
ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
 
ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
 
ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives   
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปน้ี ในกรณีท่ี
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  ไม่จำกัดอัตราส่วน 
3 หน่วย CIS  ไม่จำกัดอัตราส่วน 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่จำกัดอัตราส่วน 
 5 ทรัพย์สิน ดังนี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือเป็นตราสาร Basel III 
5.3  reverse repo 
5.4  OTC derivatives 

 6 
 

ทรัพย์สินดังนี้ 
6.1.  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 
 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) ไม่จำกัดอัตราส่วน 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก 
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถงึทรัพย์สินท่ี กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี    
  เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการน้อย
กว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ท่ีอายุ
กองทุน คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน  
ท้ังนี้ เฉพาะ กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  
      
 

2 securities lending   ไม่จำกัดอัตราส่วน 
3 การขายหลักทรัพย์ท่ีต้องยืมหลักทรัพย์เพ่ือการส่งมอบ (short selling) เพ่ือการ

ลงทุน 
ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 ธุรกรรมดังนี้  
4.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

 
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

4.2 การกู้ยืมหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repo) เพ่ือการลงทุน ไม่เกิน 50% 
หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
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ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 
ส่วนท่ี 3 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี  
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ี
บริษัทจัดการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา
ดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ3 ในส่วนนี้ 
(ก)  30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน  
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดสง่รายงาน
ดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 
      ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  
 
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนท่ีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  
 
2. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 1 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม  
(1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมนั้น  
(2) กรณีท่ีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
 
3. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอ่ืนใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด
ในข้อ 1 วรรคหนึ่ง (3) (ข) ในส่วนนี้ หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้อง
แก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้  
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  
4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ หากยอดรวมการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตามจำนวน
วงเงินท่ีได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะปิดเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกและจะดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     
 
5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ต้ังแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และเอกสารท่ีกำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง  
 
ผู้จองซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  และแบบคำขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซ่ึงจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องสั่งซ้ือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
หน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน 
“ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดท่ีจัดต้ังและจัดการโดยบริษัท
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จัดการเป็นคร้ังแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยเริ่มต้ังแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.     
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในการเสนอขายคร้ังแรกได้ ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
5.2.2.2 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและสมัคร
ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอ
ใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.2.3 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทำนองเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทำ
การของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือ
เดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ท้ังนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
5.2.4. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอ
ขายคร้ังแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซ้ือภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น หรือบัญชีจองซ้ือท่ีบริษัท
จัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรืออาจรับชำระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือวิธีการ
อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป  
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ท้ังนี้ สำหรับการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเท่านั้น  
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชำระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซ้ือท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชี
จองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะนำเงินท่ีได้รับจากการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด 
 

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย์ภายใน
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 
 
ในการชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนท่ีได้ทำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 

หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่ง
หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว 
 
ในกรณีท่ีการชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
ท้ังนี้ วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามท่ีผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดข้ึน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัด
จากวันท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บรัษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
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5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้า
มี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 
5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามท่ีสั่งซ้ือและได้ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ี
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและได้ชำระ
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนท่ีเสนอขายคร้ังแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายคร้ังแรก และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้า
มี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวน
หน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ 
โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซ้ือทราบล่วงหน้า 
 
5.2.6. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสำนักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ท่ีลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตาม
ข้อ 5.2.5. และ/หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือท้ังหมดโดย
ไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงิน ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของ
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ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนใดตามท่ีอยู่ท่ีระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน  และ/หรือวิธีการชำระเงินอ่ืนใดเพ่ือเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภายใน 15 วันนับ
แต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
 
5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขาย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
ท้ังหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดพร้อมท้ังดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็ค
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน
ใด ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-
Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนในช่วง
ดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันท่ี
ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซ้ือจนครบถ้วน 
 
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจ้งให้สำนักงานทราบ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชำระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนจนครบถ้วน 
  
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
 
7.3. วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
- แบบอัตโนมัติ 
 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก ตามรายละเอียดวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ใน
ข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซ้ือคืน ซ่ึงคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลา
ในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ี
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้  
 
7.4.1.1. วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้  
(1) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน โดยกรอกใบคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
และย่ืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ต้ังแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป  
 
ท้ังนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นมูลค่าต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  
 
(2) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 
(3) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 

(4) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  
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(5) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทำนองเดียวกัน เพ่ือเป็น
การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ี
ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
(6) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด  
 
7.4.1.2 เงื่อนไขในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้
ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแล้ว  
 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ี
บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจัดการโดยบริษัทจัดการ  
 
อนึ่ง ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
การจัดสรรการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสด
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะนั้นให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อม
กันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น  
 

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจัดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
  
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซ้ือคืนนั้น  
 

ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนด้วย ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
คำนวณได้ ณ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น ท้ังนี้ จำนวนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
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การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน  
 
ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วย
ลงทุนสั่งขายคืนและทำให้เกิดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดนั้น ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคา่ข้ันต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพ่ือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ติด
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าท่ีบริษัท
จัดการสามารถรับซ้ือคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 
 
7.4.2 กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ัง
จำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในส่วนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของกองทุนนี้ ไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) 
ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใด
ท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหนว่ยลงทุนท่ีคำนวณได้เม่ือสิ้นวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
 
(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) 
ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำ
การในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ท้ังนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมี
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ชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เม่ือ
สิ้นวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
 
(3) ในกรณีท่ีกองทุนได้รับเงินปันผล และ/หรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีลงทุน/กองทุนรวมหลัก และ/หรือเงินท่ีได้รับจากการทยอยคืนเงิน
ต้นของตราสารหนี้ท่ีลงทุน/กองทุนรวมหลัก และ/หรือเงินท่ีได้จากการคืนเงินของกองทุนรวมหลักหรือตราสารหนี้ครบกำหนดภายหลังจาก
กองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการโดยผู้ชำระบัญชีจะส่งเงินท่ีได้รับมาดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้ หรือกันส่วนเพ่ือ
ชำระหนี้ท้ังหมดของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน 
 
(4) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการ
ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับย้ังการดำเนินการ
ดังกล่าว ท้ังนี้ การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 
 
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชำระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน หรือดอกเบี้ยหรือเงิน
ต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
7.4.3 การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรือวิธีการชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ เว้นแต่เป็นกรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 
 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีการท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น 
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7.5. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน:  
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน : ทุกวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแรกของแต่ละสัปดาห์ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสั่งคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.,  
- กรณีแบบอัตโนมัติ : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในส่วนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของกองทุนนี้ 
โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ 
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายคร้ังแรก 
หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการซ้ือขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแรกของแต่ละสัปดาห์ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้อง
สั่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. (ในกรณีท่ีวันทำการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนและ/หรือวันรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุน
ลงทุน หรือวันหยุดทําการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และหรือวันรับ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไปเป็นวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และหรือวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าคร้ังถัดไป) โดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และหรือวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
- กรณีแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในส่วนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของกองทุนนี้ โดยจะทำการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการ
ก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ท้ังนี้ หากในกรณีท่ีวันท่ีกำหนดในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่ออยู่
ตามหลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน
เปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนอง
เดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 
โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัด
จากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอ่ืนได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 
กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ 



 
 

 

P a g e  35 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย   
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors   

KT-SUPPLY-UI 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศท่ี
กองทุนปลายทางลงทุน และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำสั่งซ้ือขาย และ/หรือวันทำการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพ่ิมเติม 
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
 
7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือ เปลี่ยนแปลงจำนวนวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า หากเห็นว่า
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลกระทบต่อ
ระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  
 
ในกรณีท่ีวันทำการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ซ่ึงอาจเป็น
วันท่ีบริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดำเนินการนำเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนตามราคารับซ้ือคืน จากกองทุนต้นทางซ่ึงได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 



 
 

 

P a g e  36 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย   
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors   

KT-SUPPLY-UI 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน  
 
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น  
 
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ภายใน
วันและเวลาท่ีระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุ
ชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางท่ีต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมท้ังจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุน
ต้นทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกำหนด และย่ืนคำสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนคร้ังละไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการ
สั่งขายคืนท่ีกำหนดไว้ในโครงการจัดการ  
4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีข้ันต่ำท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
ท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  
5) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่
เพียงพอท่ีจะนำไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืน ตามมูลค่าข้ันต่ำท่ีระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซ้ือ
หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ แต่ะจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิด
บัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน  
6) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนนี้ และจำนวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอท่ีจะนำไปซ้ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่นำเงินดังกล่าวมาซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
7) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
การดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” 12. “การหยุดขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกท่ีจะเปิดทำการ
สับเปลี่ยนคร้ังต่อไป 
8) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
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ท้ังนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
8.2.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
บริษัทจัดการกำหนด 
 
8.2.1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทำนองเดียวกัน เพ่ือเป็น
การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ี
ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
8.2.2 ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปน้ีเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ดังนี้  
8.2.2.1 การกำหนดราคารับซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
8.2.2.2 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ
กำหนดขึ้นเป็นการท่ัวไป ท้ังนี้ วันทำการซ้ือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง  
 
8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
- กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายครั้ง
แรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการซ้ือขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวัน
และเวลา ดังนี้ 
ในกรณีเป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) ตามวันเวลาท่ีกำหนดในข้อ 7.6. “รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน”  
 
- กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือกำหนดให้ส่งคำสั่งซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลง
จำนวนวันรับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคำสัง่ซ้ือหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการลงทุน เป็นต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  
 
ในกรณีท่ีวันทำการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซ่ึงอาจเป็น
วันท่ีบริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
9. การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน 
บริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทนเงิน โดยขั้นตอนท่ีกำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย    
10. การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
ถูกต้องต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2 การเลื่อนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1) เลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสำนักงาน  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
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(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตามลำดับวันท่ีส่งคำสั่งขาย
คืนก่อนหลัง   
 
11. การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  
 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ท้ังนี้ การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน  
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนัยสำคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์
ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย  
3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ  
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(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึง
ให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 
(6) ในกรณีท่ีวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันท่ีสำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว 
และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณี
พิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
2. เม่ือปรากฎเหตุตามข้อ  1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปน้ี  
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
พร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรับ
คำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
มาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได้  
 
3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซ้ือหรือ
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คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้   
 
13. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
13.1 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีจะทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  
13.2 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอ่ืนท่ี ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ 
“ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  
ไม่จ่าย 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทุนทำการสั่งซ้ือหรือขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่ายแต่ละรายการท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือ
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้น
แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคำนวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สิน
ท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการ
คำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่า
หนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมี
การคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.4. ค่าธรรมเนยีมท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ไม่มี  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :  
ไม่มี  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายคร้ังแรกจะจ่ายตามจำนวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตลอดอายุกองทุน ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน 
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท 
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
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ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
 
(2) ค่าใช้จ่ายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรกท่ีใช้เพ่ือการดำเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจำนวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ตัดจ่ายท้ังจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจน
การสัมมนาแนะนำกองทุน ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของ
สมาคม  
(ค) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน บัตรกองทุน ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ค่าจัดทำจัดพิมพ์ และ
จัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ง) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ คา่ใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจำปถึีงผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารเผยแพร่
ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ฉ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง เคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผู้คํานวณและ
ประกาศดัชนี (Index Provider) ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือนำมาใช้
ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง  
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเม่ือได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย
เพ่ือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหน้ีของกองทุน  
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่าย
ด้านภาษี ค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว  
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร
สำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฒ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพ่ือการรับชำระหนี้ใดของกองทุนรวม  
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชำระราคา และ/หรือรับมอบ-ส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)  
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน 
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง  
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีท่ีเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศไทยและ
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ต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  
(ถ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทำรายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมท้ังระบบ
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง  
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การจัดหาให้ได้มา การรับมอบ การ
ส่งมอบ การดูแล การเก็บรักษา การป้องกันผลประโยชน์ ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรือความเสี่ยงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น ค่าสัญญาฟิว
เจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง 
(น) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
ตามที่จ่ายจริง  
(บ) ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก Global Custodian สำหรับกรณีการลงทุนใน
ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง  
(ป) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมท้ัง ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ ท่ีนอกเหนือจาก “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” ตามท่ีจ่ายจริง 
 
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
 
(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซ้ือหลักทรัพย์เม่ือมีการซ้ือหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับ
การขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่  
(ก) ค่าอากรแสตมป์  
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์  
(ค) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
(4) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและ
เวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ท้ังนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัท
จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอัตราท่ีกำหนดในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจน
ในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำปี ซ่ึงบริษัทจัดการ จัดทำเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี 
 
• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน 
ของกองทุนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี  
 
ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว โดย
ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
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15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว   
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ 
ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละ
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กลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว   
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ 
ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว    
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
• กรณีสั่งซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน 
ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เม่ือสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนโดย
คำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเก็บเข้ากองทุน  
• กรณีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เม่ือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(switching 
in) หรือสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะเก็บเข้ากองทุน  
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อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์ให้กับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
 
- ค่าธรรมเนียมการทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กำหนด  
 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กำหนด  
 
- ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กำหนด  
 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าปรับการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต อันเนื่องมาจากการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด 
 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน 
ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด  
 
ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน
ใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของ กองทุน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  
- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันท่ี
คำนวณน้ันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทำนอง
เดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิน้เดือน   
 
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจำนวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือทยอยตัดจ่าย
ตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น  
- ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซ้ือหลักทรัพย์เม่ือมีการซ้ือหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับ
การขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์  
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- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง  
 

ท้ังนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปน้ี 
15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างท่ัวถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกลา่ว ท้ังนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 
 
15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการกองทุนรวมต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนไม่เกินกว่าอัตราข้ันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
(2)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราข้ันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทำการดังกล่าวได้  ท้ังนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมประสงค์จะข้ึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกลา่ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูงดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าว 
(ข)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง
ได้รับมติพิเศษ 
 
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ 
 
ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
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เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
 
15.5.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคิด
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามท่ีระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอ่ืนในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีบังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
 
15.6. หมายเหตุ :  
 
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
ต่างประเทศ  
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
โดยการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการตามท่ีประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนด ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีหลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นท่ียอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ท้ังนี้ การกำหนดความถ่ีในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคญั 
 
(2.1)  คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้ 
(ก)  คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป และประกาศ ภายใน 3 วันทำการถัดไป  
(ข)  คำนวณทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป  และประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป 
(ค)  คำนวณทุกสิ้นวันท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีน่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ภายใน 2 
วันทำการถัดไป และประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป 

 
(2.2)  คำนวณและประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้ 
(ก)  คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป และประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  
(ข)  คำนวณทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา ภายใน 2 วันทำการ
ถัดไป และประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป 
 
เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการ
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จะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ 
ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าว และประกาศในวันทำการถัดไปจากวันท่ีคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อสิ้นวันทำการท่ีคำนวณนั้น  
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุน
เพ่ือใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งท่ี 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคำนวณราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศ
ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข
โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
เปิด  
 
4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้น
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
(2) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นต้ังแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว  
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทำการถัดไป  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
ประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  
 
อนึ่ง หากมีเหตุทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศ ผ่านช่องทางอ่ืนใด
ท่ีเหมาะสม เช่น NAV Center หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศในช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อย
ละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปน้ี 
 (1)  จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ีพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี ้
       (ก)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
       (ข)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
       (ค)  สาเหตุท่ีทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
       (ง)  มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีท่ีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
 (2)  ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป 
ให้บริษัทจัดการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องต้ังแต่วันท่ีพบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง 
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
    (1)  คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีมูลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง 
    (2)  ดำเนินการดังนี้เฉพาะวันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว 
          (ก)  จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการพบว่ามูลค่า
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
    รายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) วรรคหนึ่ง ให้มีสาระสำคัญตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 1(1)โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิด ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตามข้อ 1(1) (ง) 
          (ข)  แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) 
          (ค)  ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน 
เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง 
(2) (ก) 
    ความในวรรคหนึ่ง (2) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกบักองทุนรวมปิดท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และได้
ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
 
3. นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. แล้ว ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี
มูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปน้ีเฉพาะ
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วันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว 
   (1)  จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
   (2)  ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
    (3)  จัดทำมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ังสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2. วรรคหน่ึง (2) (ก) ให้สำนักงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าว  เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงาน
ดังกล่าวแทน 
 
4. ในการชดเชยราคาตามข้อ  3(2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 
          (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน   
    1.  ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
    2.  หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด 
ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การท่ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
          (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการ
จ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
 (2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 
        (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 
        (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
  1.  ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
             2.  หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุน
ท่ีจะต้องลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่
นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่
การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
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หลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
     ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัท
จัดการอาจนำเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
     การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) 
(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมเปิดก็ได้ 
 
5. ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 1(1) และข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สำนักงานสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
6. ห้ามมิให้บริษัทจัดการคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม  เว้นแต่ในกรณีท่ีความ
ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้  
 
17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
17.5. ท่ีปรึกษา :  
17.5.1. ชื่อท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อท่ีปรึกษากองทุน :  
 
17.6. ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  
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ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  
ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา  
ชื่อ : นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ   
 
17.7. การแต่งต้ังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :  
18.1. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  
18.2. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันท่ี  
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : ประมาณ 1 ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
19.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ท้ังนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
(1)  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเก่ียวกับการขายและการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
(2)  การเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทำให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง   
(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนท่ีสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน  
(4)  การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี 
ซ่ึงได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
(5)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง   
 
19.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเม่ือคำนวณ
เฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
ขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
19.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงจะดำเนินการโดย
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้  
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บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สำนักงานทราบ รวมท้ังแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คนและเผยแพร่ในลักษณะท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้แก้ไข 
 
19.4  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว 
(1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนในกรณีดังนี้ 
(ก)  การลดมูลค่าข้ันต่ำในการซ้ือหน่วยลงทุน 
(ข)  การเพ่ิมช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ค)  การเพ่ิมจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ง)  การเพ่ิมความถี่ของการส่งคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
(จ)  การลดเวลาส่งคำสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(2)  การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3)  การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามข้อ 8 แล้ว 
(5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด  
(6)  การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 
 
19.5 บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
  
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดัิงกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :  
20.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีท่ีส่วน
ราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพ่ิม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการบริหาร
จัดการและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธี
ขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ท้ังนี้ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งต้ัง
ผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเพ่ิมหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการ
ชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพ่ิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
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การหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ท้ังนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้  
 
20.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการ
ขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วย
ลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวนท่ีถืออยู่ 
 
20.3 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
 
20.4 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจำเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)  
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรม
และคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  
 
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีไม่พึง
กระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ท่ีบริษัทจัดการ  
 
20.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมี
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้อง”) 



 
 

 

P a g e  57 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย   
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors   

KT-SUPPLY-UI 

 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี 
FATCA กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการ
กำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้น
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนด
ของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) 
ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการ
เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 
(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
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ดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการ
แจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี   
(1) ไม่รับคำสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจ
ต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น  
 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.6  การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 
  
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด :  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้า
จัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจำนวน
หน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้
ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณี
ท่ีข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
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KT-SUPPLY-UI 

 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับ
การแต่งต้ังโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 
 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

KT-SUPPLY-UI 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) 
รวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 
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กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน 
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  

Callcenter@ktam.co.th
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1. บริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  
 
ท่ีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl.,  
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100   Fax : +6626700430  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
(1) ย่ืนคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุน ตามวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 
 
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมท้ังจัดให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีได้จากการนำทรัพย์สินของ
กองทุนไปลงทุน และนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าท่ีจำเป็น ท้ังนี้ เพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
(5) ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอ่ืนใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพ่ือให้ได้รับ
การชำระหนี้หรือได้มาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ดังกล่าว 
 
(6) รับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนท้ังหมดท่ีมีคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการ
ชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การเสนอขายภายหลังการเสนอ
ขายครั้งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำส่ังซ้ือ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามสั่ง" 
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(7) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน 
 
(8) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุใน
ข้อ ข้อ 10. "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
(9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอัตราท่ีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราท่ีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 
 
(12) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
 
(13) ยกเลิกกองทุนตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 
 
(14) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(15) จัดทำงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(16) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการท่ี กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด 
 
(17) จัดทำรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น 
 
(18) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น 
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(19) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด ซ่ึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม พร้อมท้ังวันท่ีหลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราท่ีกำหนดพร้อมสาเหตุ และ
ส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราท่ีกำหนด 
 
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอ่ืนนอกจากการจดทะเบียนเพ่ิมจำนวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้
แก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
 
(21) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี รวมท้ังจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ท่ีทำการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน เพ่ือประโยชน์
ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกำหนดในข้อ 2. “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ท้ังนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
(23) แต่งต้ังนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 
 
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชขีองบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
 
(25) แต่งต้ังผู้ชำระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(26) แต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(27) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(28) ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังในปัจจุบันและท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าท่ีต่อไปได้ 
ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราท่ีกำหนดในสัญญา 
 
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ท่ีกองทุนจะพึงได้รับจากการจัดต้ังและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงิน
ซ้ือหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทุนและนำเข้าไว้ในบัญชี
เงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
 
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย สั่งซ้ือตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับ
ชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ท้ังนี้ให้เป็นไปตามคำส่ังของบริษัทจัดการ เม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
 
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
 
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ีวิธีการ
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจาก
ท่ีกำหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(6) จ่ายเงินตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพ่ือคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(7) ทำหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปน้ี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้
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ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 
 
ท้ังนี้ หน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ้นสุดลงเม่ือผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ เม่ือเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว 
 
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตามทรัพย์สินหรือ
รักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทุนพึงจะได้รับ 
รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีมีความจำเป็นท่ีต้องป้องกันการเสียสิทธิท่ีมีอยู่
หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของ
กองทุน โดยทันทีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
(10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปน้ี และส่งแก่บริษัทจัดการ 
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และ
อ่ืนๆ 
(ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนท่ีรับฝากไว้ 
(ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
(ง) จัดทำรายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 
หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองด
เว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทำรายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด 



 

 
 

P a g e  6 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) 
 

KT-SUPPLY-UI กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย   
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors   

 
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอ่ืนๆ 
 
(14) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเม่ือได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน 
 
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุด
รับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และกรณีราคาขาย
หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
 
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหน้ีตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธีท่ี
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด 
 
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และ
รายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพ่ือแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2 เดือนนับต้ังแต่วันสิ้น
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับต้ังแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน 
 
(18) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินท่ีบริษัท
จัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนท่ียกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซ้ือขายหน่วย
ลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
 
(19) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
 
(20) รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน 
 
(21) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง
หลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งต้ังผู้รับฝากทรัพย์สินอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็น
ตัวแทนในการทำหน้าท่ีรับฝากหลักทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
(22) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
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(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซ่ึงพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
การไม่กระทำตามหน้าท่ี โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดท่ีทำงานให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงท่ีส่งมอบให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการ
ฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
เป็นการดำเนินการในลักษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อำนาจดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือท้ังหมดดังต่อไปน้ี ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
1. เม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 30 วัน 
 
3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ท้ังนี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าวต่อไป 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 
4. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
5 ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ แก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีแก้ไขเสร็จสิ้น 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับ
อนุญาตจากสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ท้ังนี้เว้นแต่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุน
ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอ่ืนใดท่ี
จำเป็น เพ่ือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานท้ังหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพ่ือสามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ 
หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  
 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนด   
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3. ผู้สอบบัญชี :   
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  
ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกดั   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  
ชื่อ : นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  

 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
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หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
5. ผู้จัดจำหน่าย :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ดังต่อไปน้ี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการทำหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุในสัญญาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญาแต่งต้ังผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(3) จัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซ้ือหรือการขายคืนหน่วยลงทุน 
(5) รับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
(6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
(8) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมี
นัยสำคัญ 
(9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพ่ือจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกำหนด หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
(10) ทำหน้าท่ีให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนใจท่ัวไป 
รวมท้ังทำการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
9. ท่ีปรึกษา :  
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษัทจัดการจะทำการแต่งต้ังให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ  
 
9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษัทจัดการจะทำการแต่งต้ังให้เป็นท่ีปรึกษากองทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่มี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ยกเว้น กรณีท่ีบริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การ
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เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน” 
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 13.4 "ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน" 
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมาย่ืนคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
คำขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญท่ีแสดงถึง
การทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี 
พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน 
(ง) ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับ
โอนภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด  
 
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดังต่อไปน้ี  
1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของ
บริษัทจัดการ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนอ่ืนท่ี ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

 
13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพ่ือทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 
 
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัท



 

 
 

P a g e  13 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ขอ้ผูกพัน) 
 

KT-SUPPLY-UI กองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย   
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors   

จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด  
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการกองทุน
รวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน
รวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  
1. เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาใบคำ
ขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสำเนาใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซ้ือหน่วย
ลงทุน 
 
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซ้ือหรือผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุน
แล้ว และผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว 
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ในกรณีท่ีผู้สั่งซ้ือต้ังแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงิน
ท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปน้ี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับต้ังแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการท่ีบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วย
ตนเอง ณ ท่ีทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนไว้ 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี ท่ีจะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็น
ปัจจุบันได้ต้ังแต่วันทำการถัดจากวันทำการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ให้ถือเอารายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเปน็รายการท่ีถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปล่ียนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนใดหรือท่ีได้รับการ
แต่งต้ังเพ่ิมเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซ่ึงบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดำเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
 
4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังท่ีมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือภายใน 15 วันทำการ นับต้ังแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก และในกรณีท่ี
บริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการ
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จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปล่ียนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุด ดังนั้น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วันทำการนับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอ
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพ่ือ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
  
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ 
บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนท้ังท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้ 
16.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
16.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ 
วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ 
 
16.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระ
หนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทำได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
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ชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ 
และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สิน
นั้น 
 
16.1.3 เม่ือมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ี
ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้
เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน 
 
16.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 
 
16.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม
จะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้ รวมท้ังต้องจัดให้มี
หรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1)  เอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดข้ึน 
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำ ซ่ึงแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ 
 
16.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพ่ือใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมก็ได้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ท้ังนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ท้ังนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว 
และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สทุธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 
 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด เท่านั้น  
 
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่า
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :  
1. กองทุนนี้มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
 
2. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
2.1  กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี ้
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2.1.1  กองทุนดังนี้ 
(ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
(ข) กองทุนประกันสังคม  
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  
(จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป  
(ช) กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช) 
2.1.2 นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
2.1.3  บุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนท่ีมิได้มี
สัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 
2.1.4  บุคคลอ่ืนท่ีได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเม่ือมีเหตุจำเป็นและสมควร 
 
2.2 กรณีท่ีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี  เว้นแต่ ได้รับผ่อนผันจาก
สำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ 

ท้ังนี้ กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปน้ี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปท่ีพึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น  
(2)  มีกระบวนการที่ทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน ซ่ึงอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 
 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
การดำเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผล
ผูกพันตามมติ 
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 
 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกำหนดใน
ประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปน้ีด้วย 
 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้อง
ได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพัน :  
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญท่ีเป็นไปตามและไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือ
ว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เร่ือง
ท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ท่ี ทน. 19/2554 
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ
ข้อกำหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทำการและเว็บไซต์ของ
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บริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมท้ังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมท้ังเหตุผลและความ
จำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้  
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดโดยคำนวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทำการใด 
และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม  
(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทำการใด ๆ  
 
22.1.2. เม่ือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน  
 
22.1.3. เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้เเล้ว
ท้ังหมดของโครงการจัดการ  
 
22.1.4 เม่ือสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน  
 
22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเลิกกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม  
(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับวงเงินท่ีได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  
(3) กรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ  
(4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดต้ังกองทุน เพ่ือนำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม  
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
(6) กรณีท่ีกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD)  (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิดของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเปิดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิด
ของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้  
1 ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต้ังแต่วันทำการท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1  
2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมท้ังแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 
3. จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำ
ได้เพ่ือชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏ
เหตุตามข้อ 22.1.1 และเม่ือได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปน้ี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  
(ข)  ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น    
(ค) จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และต๋ัว
สัญญาใช้เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน   
 
23. การชำระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งต้ังผู้ชำระบัญชีท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทำหน้าท่ีรวบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมท้ังทำการอย่างอ่ืนตามแต่จำเป็นเพ่ือชำระ
บัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด 
 
ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชขีองกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงิน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ี
ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
 
เม่ือได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
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