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สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ

อายุโครงการ
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund : KT-CHINA
กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : BGF China Fund
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
ไม่กาหนดอายุโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่ /บุคคล : 500,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่ /บุคคล : 1,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
8 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วย
ลงทุนชนิด Class D โดยเฉลีย่ ในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด ทั้งนี้ กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) อยู่ภายใต้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของ
ประเทศลักเซมเบิร์กภายใต้การกากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย BlackRock
(Luxembourg) S.A. (Management Company) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดย
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ลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัทจัดการจะทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก และกองทุนหลักจะนาเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ฮ่องกง หยวนจีน หรือสกุลเงินอื่นใด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจาก
ฮ่องกง และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ
ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีทีเป็น
การเปลีย่ นแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือ
รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging)
สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนีต้ รา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุน
ได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non – investment grade)
ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือ ตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/
หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน หรือธุรกรรม
การซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่คา่ เงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลีย่ น (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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กับอัตราแลกเปลีย่ น (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า
ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสีย่ งอาจมีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป
อาทิเช่น กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) มีผลตอบแทนตา่ กว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหาร
จัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชดั และ/หรือ การลงทุน
นัน้ เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศ
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามทีร่ ะบุหรือสัญญาไว้กับผูล้ งทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทาความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงาน
กากับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจาเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนของ
กองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุน
ของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดาเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน
ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัด
ให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วง
ระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกาหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้
ลงทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการในการคานวณ
สัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผดิ ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
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(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรือ่ งของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนาเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทาง
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการดาเนินการ
การดาเนินการ
1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทาง การดาเนินการของบลจ. ให้สานักงานและผู้ถือ
หน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคานึงถึงประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)
2. เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการตามข้อ 1. ต่อผู้
ลงทุนทั่วไป (ดาเนินการให้บคุ ลากร
ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
3. ปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินการตามข้อ 1.
4. รายงานผลการดาเนินการตามข้อ 3 ให้สานักงานทราบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

พร้อมข้อ 1.

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ดาเนินการตามข้อ 3 แล้ว
เสร็จ

**กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) จัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ตามระเบียบของ UCITS มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมี
มูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน แต่
เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถกาหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบาย
การลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้**
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ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันคานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด
คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ ู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จดั ทาหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KT-CHINA-A)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KT-CHINA-D) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :
- เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปันผล
- เหมาะสาหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หาก
ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KT-CHINA-R) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KT-CHINA-I) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษี หากปฏิบัตเิ ป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ชื่อย่อ : KT-CHINA-P) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุม่ บุคคล/นิตบิ ุคคล/สถาบัน ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
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ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KT-CHINA-SSF)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวั นที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.
2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกาหนด
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกาหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถื อ
หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ใช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
• กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทาให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุน
เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จ่ายเงินปันผลนั้น
• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล :
• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
• กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วแต่กรณี
• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ชนิดเพื่อการออม
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• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผล เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสม และจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกาไรสะสมดังกล่าว หรือกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน ผลนั้น แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า
• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
• เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมในการคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่
ลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกาหนด หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ปี ตามที่กฎหมายกาหนด
เมื่อผูล้ งทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนและมีกาไรส่วนเกินจากการลงทุน กรณีผลู้ งทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้
ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของกองทุนหลัก ดังนี้
สรุปสาระสาคัญของกองทุน BGF China Fund
ชื่อ
BGF China Fund
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
Inception Date
24-Jun-2008
Share Class Launch 28-Sep-2009
Date
ประเภทกองทุน
ตราสารทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
วัตถุประสงค์และนโยบาย กองทุน BGF China Fund มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70%
การลงทุน
ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยสกุลเงินหลักของกองทุน คือ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
มาตรการบริหารความเสี่ยง : Commitment Approach
การจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
วันทาการซื้อขาย
ทุกวันทาการซื้อขาย
Class & currency
Class D / USD
ISIN Code
LU0359204475
Bloomberg Index
BLKCHD2
Ticker
Benchmark
MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index
Management
BlackRock (Luxembourg) S.A
Company
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Custodian
แหล่งข้อมูล
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BlackRock Investment Management (UK) Limited
The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch
https://www.blackrock.com/sg.

ค่าธรรมเนียมของกองทุน BGF China Fund
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (annual management fee) : 0.75%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge) : สูงสุด 5.00%
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Charge) : ไม่มี*
* ไม่เกิน 2% ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
** สรุปสาระสาคัญในส่วนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หากกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของ
บริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวม
หลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
ความเสี่ยงของกองทุน BGF China Fund
กองทุนมีความเสี่ยงเฉพาะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap Risk)
ตราสารของบริษัทขนาดเล็กจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีหรือความไม่แน่นอนของตลาดมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ หรือ
มากกว่าบริษัทโดยทั่วไป บริษัทเหล่านี้มักมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาดในการขายสินค้า หรือแหล่งเงินทุนที่จากัด และถูกบริหารงานโดยกลุ่ม
บุคคลจานวนหนึ่ง การจะพัฒนาบริษัทจึงต้องใช้เวลา นอกจากนี้หุ้นของบริษัทขนาดเล็กจะมีสภาพคล่องที่ต่า ราคาจึงมีความผันผวน
มากกว่า และมีความอ่อนไหวต่อตลาดมากกว่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลให้ NAV ของกองมีความ
ผันผวนมากกว่ากองอื่นๆ โดยเฉลี่ย
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น (Equity Risk)
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มูลค่าของหุ้นมีความผันผวนทุกวัน และกองทุนที่ลงทุนในหุ้นอาจมีการขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญได้ โดยราคาหุ้นจะขึ้นกับปัจจัยเฉพาะของ
ตัวบริษัท สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง เช่น การรายงานผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อั ตราดอกเบี้ย
อัตราเงินเฟ้อ แนวโน้มด้านประชากร และภัยพิบัติ เป็นต้น
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Risk)
ตลาดเกิดใหม่ มักประกอบด้วยกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนอยู่ในระดับตา่ และความผันผวนของราคาหุ้นรวมถึง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับที่สูง รัฐบาลในบางประเทศของกลุ่มตลาดเกิดใหม่มักมีอิทธิพลเหนือภาคธุรกิจของเอกชน
(private economic sector) ความไม่แน่นอนในด้านการเมืองและสังคม นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศในตลาดเกิดใหม่มักพึ่งพาการ
ส่งออกเป็นหลัก โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ทั่วถึง และระบบการเงินที่ไม่เพียงพอ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยง
ในเหตุการณ์ด้านสังคมและการเมืองที่เลวร้าย ที่ผ่านมารัฐบาลจะออกนโยบายในการเวนคืนทรัพย์สิน (expropriation) การเรียกเก็บภาษี
สาหรับผู้มีรายได้สูง (confiscatory taxation) การโอนกิจการมาเป็นของรัฐ (nationalization) การแทรกแซงตลาดหลักทรัพย์และการ
ชาระราคา (intervention in the securities market and trade settlement) การเรียกเก็บภาษีเพื่อจากัดการลงทุนของชาวต่างชาติ
(imposition of foreign investment restrictions) และการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (exchange control) ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถ
เกิ ด ซ ้ า ได้ อ ี ก ในอนาคต และบางประเทศในตลาดเกิด ใหม่ อ าจเรี ย กเก็ บภาษี ก าไรจากการขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องนั ก ลง ทุ น ต่ า งชาติ
นอกเหนือไปจากการเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายได้จากการลงทุน
หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป การตรวจสอบ และการรายงานทางการเงินของประเทศในตลาดเกิดใหม่อาจมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว การออกกฎระเบียบ การบังคับใช้ และการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของนักลงทุน เช่น การซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน อาจไม่เข้มงวดเพียงพอ
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเวลาและราคาในการซื้อและขายหลักทรัพย์ของกองทุน ได้แก่ การขาดสภาพคล่องและราคามีความผันผวนสูง อัน
เนื่องมากจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกาลังพัฒนามีขนาดเล็ก มีปริมาณการซื้อขายต่า การลงทุนกระจุกตัวในหุ้นบางตัว หรือใน
บางอุตสาหกรรม หรือการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนักลงทุนบางกลุ่ม
นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติในการช าระราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงมากกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว
เนื่องจากบริษัทอาจต้องใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือคู่สัญญา (counterparties) ที่มีเงินทุนต่า ผู้ดูแลทรัพย์สิน (custody)
หรือนายทะเบียน (registration) ที่อาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือ ความล่าช้าในการชาระราคาอาจทาให้พลาดโอกาสในการลงทุน ถ้ากองทุน
ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้
4. ความเสี่ยงจากการจากัดการลงทุนของชาวต่างชาติ (Restrictions on foreign Investment)
ในบางประเทศมีการจากัดการลงทุนของกองทุนจากต่า งประเทศ เช่น การกาหนดให้ชาวต่างชาติต้องขออนุญาตรัฐบาลก่อนการลงทุน
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในหุ้นของบริษัทหนึ่งๆ การจากัดให้ชาวต่างชาติลงทุนได้ในหุ้นบางประเภทของบริษัทที่
อาจได้รับผลประโยชน์น้อยกว่า นอกจากนี้ อาจมีการกาหนดให้กองทุนต่างชาติต้ องลงทุนผ่านนายหน้าท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชื่อผู้
ซื้อหุ้นในนามของกองทุนภายหลัง ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าและมีผลต่อสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการออก
เสียงในการดาเนินงานของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ในการที่กองทุนต่างชาติจะซื้อและต้องแจ้งในภายหลัง อาจทาให้กองทุนไม่ได้รับการ
อนุมัติจัดสรรเนื่องจากโควตาที่รัฐบาลกาหนดสาหรับนักลงทุนต่างชาติเต็มก่อน ซึ่งทาให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุน
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กองทุนอาจต้องเผชิญความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการลงทุนกลับประเทศ โดยอาจเกิดความล่าช้า หรือต้องรอ อนุมัติจาก
รัฐบาล หรืออาจถูกจากัดจานวน หรืออาจถูกปฏิเสธ เป็นต้น
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบ RQFII
5.1 ความเสี่ยงจากระบบ RQFII (RQFII Risk)
RQFII เป็นระบบที่ยังใหม่ การออกกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินหยวนจึงอาจยังไม่มเี สถียรภาพ และไม่สามารถ
คาดเดาได้ว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไร
5.2 ความเสี่ยงจากการจัดสรรโควต้าของ RQFII (RQFII Quota Allocation and Conflict Risk)
เป็นความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าในการลงทุน เนื่องจากในบางครั้งโควต้าของ RQFII มีไม่เพียงพอและไม่สามารถ
จัดสรรให้กับทุกกองทุนได้ ส่งผลให้กองทุนที่ไม่สามารถลงทุนได้ตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ นอกจากนี้ ขนาดของโควต้าของ
RQFII อาจถูกลดหรือยกเลิกโดย SAFE ถ้าภายใน 1 ปี RQFII ไม่ได้ใช้โควตาที่ได้รับมา ซึ่งท้ายที่สุดจะมีผลต่อการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน
ให้กับกองทุน
5.3 ความเสี่ยงจากการจากัดการลงทุนของ RQFII (RQFII Investment Restrictions Risk)
กฎและข้อบังคับของสาธารณะประชาชนจีน อาจไปจากัดความสามารถในการได้หุ้น A shareของ RQFII ในแต่ละครั้ง ซึ่งหากถือเกิน
จานวนที่จากัดไว้ RQFII ต้องขายหุ้นนั้นออก โดยใช้หลักการ last in first out ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการลงทุนของกองทุน
5.4 ความเสี่ยงจากการห้ามซื้อขาย จ ากัดหรือการขัดขวางอื่นๆในการท าธุรกรรมหุ้น A share (Suspensions, Limit and other
Disruptions affecting Trading of China A Shares)
สภาพคล่องของหุ้น A share ได้รับผลกระทบจากการหยุดซื้ อขายแบบชั่วคราว หรือ แบบถาวร ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้
หรือจากกฎระเบียบและการแทรกแซงของรัฐบาล ซึ่งทาให้กองทุน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในหุ้นนั้นๆได้ และอาจทาให้
NAV ของกองทุนใน RQFII คานวณได้ยาก และอาจเผชิญการขาดทุนหนัก นอกจากนี้ ในการกาหนดความผันผวนของราคาไว้ไม่ไห้เกิน 10
% ของราคาปิดวันก่อนหน้าของตลาดหลักทรัพย์ ทาให้กองทุนใน RQFII ไม่สามารถขายหุ้นที่ไม่ต้องการออกไปได้
5.5 ความเสี ่ ย งจากคู ่ ส ั ญ ญาที ่ เ ป็ น ผู ้ ร ั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ข อง RQFII (Counterparty Risk to the RQFII Custodian and other
Depositaries for PRC assets)
หลักทรัพย์ที่ได้มาจาก โควต้าของ RQFII จะถูกดูแลโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์ของ RQFII (RQFII Custodian) ซึ่งเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และเงินสดจะอยู่ในรูปสกุลเงินหยวน ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นของกองทุนและถูกแยกออกจากทรัพย์สิน ของ RQFII ซึ่ง
กองทุน อาจเกิดการขาดทุนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากหลักทรัพย์
เงินสดในสกุลเงินหยวนที่ถูกบันทึกในบัญชีกระแสเงินสดของ RQFII Custodian จะบันทึกเป็นลูกหนี้ โดยมีกองทุน เป็นผู้ฝาก ในกรณีที่
RQFII Custodian ล้มละลาย กองทุนใน RQFII จะอยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันและมีสิทธิเรียกร้องหลังสุด ทาให้กองทุน
เสี่ยงที่จะได้รับเงินคืนเพียงบางส่วนหรือสูญเงินทั้งหมด
5.6 ความเสี่ยงจากคู่สัญญาที่เป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ของสาธารณะประชาชนจีน (Counterparty Risk to PRC broker(s)
RQFII จะเลือกนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในสาธารณะประชาชนจีน (PRC broker) เพื่อทาธุรกรรมการซื้อขาย ทั้งนี้ RQFII อาจเลือก broker
เพียงรายเดียวในการทาธุรกรรมในแต่ละตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ้น) เนื่องจากข้อกาหนด
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ของสาธารณะประชาชนจีนที่ให้ทาธุรกรรมขายหุ้นผ่าน broker เดียวกับ broker ที่ทาธุรกรรมซื้อในตอนแรก การมี PRC broker เพียง
รายเดียว อาจทาให้ค่าคอมมิชชั่นที่กองทุนต้องจ่ายไม่ใช่ค่าที่ต่าที่สุด นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่ PRC broker ผิดนัด
ชาระหนี้ หรือล้มละลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการทาธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ อาจลดความเสี่ยงได้โดยการที่ RQFII เลือก
broker ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ
5.7 ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายเงินหยวนกลับประเทศ (Remittance and Repatriation of Renminbi)
ในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศ โดย RQFII ได้รับอนุญาต 1 ครั้งต่อวัน และ RQFII Custodian ต้องส่งรายงานการเคลื่อนย้าย
เงินกลับประเทศรายเดือน ให้ SAFE ทั้งนี้มีความเสี่ยงที่กฎระเบียบและข้อบังคับในการเคลื่อนย้ายเงินกลับของสาธารณะประชาชนจีน
อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจถูกสั่งห้ามในอนาคต ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินคืนแก่ผู้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุน
5.8 ความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation Risk)
สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ได้ย กเว้ น การเก็ บ ภาษี ข องก าไรที่ ได้ จ ากหุ ้ นประเภท A share ของ นั ก ลงทุ น RQFII โดยมี ผลตั้ งแต่ 17
พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ไม่ได้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดการยกเว้นภาษีไว้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจจะกลับมาเรียกเก็บภาษี และมี
ผลต่อกองทุนที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการลงทุนของกองทุน BGF China Fund Class D USD

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการดาเนินงานของกองทุน BGF China Fund Class D USD
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หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สนิ ที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่กาหนด
ในการจัดแบ่งประเภทของกองทุนซึ่งกาหนดตามประเภทของ
ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่ง
จะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี
บัญชี มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV

อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สนิ หลักตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนตามวัตถุประสงค์การ
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ยังมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึง่ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทย
สามารถกาหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกาหนดประเภทของกองทุนให้เป็น
กองทุนรวมตราสารทุนได้
• ความผันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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3 ปี
0.26
24.22%

5 ปี
0.16
22.25%

Information ratio
Volatility
หมายเหตุ
1) ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2) ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
15,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะ
เป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์
ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
BGF China Fund (กองทุนหลัก) มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ จะเน้นลงทุนในหน่ว ยลงทุนของ
กองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย BlackRock (Management Company) และ BlackRock Investment
Management (UK) Limited (Investment Adviser) ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคานึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่กาหนดไว้เป็นหลัก
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจาก กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เป็น
หน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ เพื่อ สร้าง
ผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วน
หนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงอาจทาให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน
และอาจทาให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาด
การเงิน กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้
เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุ นของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกาหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคาสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กาหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคาสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคาสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทาอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทาที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทาที่เปนการปฏิบัตติ ามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดาเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสาคัญ
2. อยูในระหวางดาเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน อัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ กรรมการกากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ จัดการกองทุนสวนบุคคล การ
เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจาหนายหลักทรัพยที่เปน หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทาไดไมเกิน 3 วันทาการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งขายคืนได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
หากมีการผิดนัดชาระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
พลัน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) คาสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผลู้ งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม/บุคคล และชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคาสั่งซื้อ/คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ากองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าก่อน
การปิดรับคาสั่งซื้อ /คาสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศปิดรับคาสั่งซื้อ /คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จดั การที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคี วามจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขาย
คืน หรือคาสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทาการติดต่อกัน
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
- Website : www.ktam.co.th
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
- Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
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ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
Website : www.ktam.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์
ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้
และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสม่าเสมอ
2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีผ่ ู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• กองทุน BGF China Fund เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการลงทุนที่เข้มงวด และ
• บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของ
บริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์อย่างสม่าเสมอ
3) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบ
กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะความเสี่ยง
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) จึงอาจทาให้กองทุนมีความเสี่ยง
สูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ นาเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ในดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ฮ่องกง หยวนจีน หรือสกุลเงินอื่นใด
เป็นต้น กองทุนหลักก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และหรือสกุลเงินต่างๆ ของประเทศที่ลงทุน
ด้วย ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุ นตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจ
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พิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสาหรับการทา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงิ นด้อยลงจนไม่อาจดาเนินการให้เป็นไปตาม
สัญญาได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในการพิจารณาทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะ
ติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง
5) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรง
ตามระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นาเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าว
จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการบริ หารความเสี่ยง
โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดาเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว
6) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้
ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นาเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่
เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการ จึงทาให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนต่า
7) ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจ
แตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึ กษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการทาธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจ
เผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิ
เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบ
ของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทาให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจากัดการโอน
เงินออกนอกประเทศ หรือจากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทาให้ไม่สามารถนาเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงิน
บาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และ
ระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กาหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลด
ความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนท าให้ไม่สามารถน าเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
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ดาเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดาเนินการตามอานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่
กระทาได้ แต่ในการดาเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่
จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสาคัญ
8) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวัง
ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
1. KT-CHINA-A
2. KT-CHINA-D
3. KT-CHINA-R
4. KT-CHINA-I
5. KT-CHINA-P
6. KT-CHINA-SSF
- เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (Liquidity Fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทาการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
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หน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดในโครงการ และ
หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือ ปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กาหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่นกาหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัท
จัดการดาเนินการได้
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อ ไป
เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกาหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้
ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนสูงสุด 2% ของเงินที่ได้จากการไถ่ถอนสามารถเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของกรรมการ ซึง่ ใน
มุมมองของกรรมการตามความเห็นที่สมเหตุสมผล ที่มีข้อสงสัยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีพฤติกรรมการซือ้ ขายที่ถี่มากเกินไป โดยค่าใช้จ่ายนี้
จัดทาขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับแจ้งในบันทึกสัญญาหากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ใน
กรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนดโดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และหั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออก (switch out) ทั ้ งนี้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้เครื่องมื อ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด
หรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กาหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่นกาหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัท
จัดการดาเนินการได้
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกาหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้
กรรมการอาจปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ หากในวันทาการซื้อขายใด ๆ มูลค่าธุรกรรมรวมของทุกกลุ่มกองทุนของกองทุนนั้น
ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิซึ่งเกินเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยกรรมการสาหรับกองทุนนั้นๆ โดยปริมาณของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่อาจปรับเปลี่ยนได้ในวันทาการซื้อขายใดๆ จะขึ้นอยู่กับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการซื้อขายในตลาด
สาหรับกองทุนนั้นๆ โดยในกรณีดงั กล่าว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เกี่ยวข้องอาจถูกปรับเป็นจานวนไม่เกิน 1.50% (ในกรณีของ
กองทุนรวมตราสารทุน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์พิเศษ กรรมการอาจตัดสินใจเพิ่มค่า swing factor สูงสุด
ชั่วคราว สูงกว่าตัวเลขตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการชั่วคราว และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ใน
กรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
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ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution
levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
หรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทั้งนี้ การ
กาหนด ADLs factor จะคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
ๆ
การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัย
อื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยทีม่ ูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
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ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
อื่นได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้เครื่องมื อ
ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรือ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน ทาการ
นั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทา
รายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่
บริษัทจัดการจะกาหนดได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กาหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่นกาหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัท
จัดการดาเนินการได้
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่ สุด
(best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
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จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว
ของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า
เป็นเวลา : 7 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทาการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้อ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกิน
กว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการใน
การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทาให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับค าสั่งที่ได้จาก
Notice period นั้นเช่นเดียวกับค าสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื ่ อ งมื อ อื ่ น ได้ แ ก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรื อ
เครื่องมืออื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period
สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
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รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด
(best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึ กษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว
ของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่อง
ของกองทุนผิดปกติ , สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน , เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ , เกิดการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ
กาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption)
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่า
กว่า Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวม
กับคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่งรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัท
จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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บริษัทจัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า
Redemption Gate ขั้นต่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชักช้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกาหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้
บริษัทจะปฎิเสธคาสั่งในการซื้อหน่วยลงทุน และมีสิทธิที่จะเลื่อนคาสั่งในการไถ่ถอนหรือแปลงหน่วยลงทุนใดๆ ของกองทุนในวันทาการ
ซื้อขายใดๆ หากมีคาสั่งไถ่ถอนหรือโอนออกในวันนั้นสาหรับกลุ่มกองทุนทั้งหมดของกองทุนที่มีมูลค่ารวมกันเกินกว่าระดับที่กาหนดไว้
(ปัจจุบันตั้งไว้ที่ 10%) ของมูลค่าโดยประมาณของกองทุนนั้น นอกจากนี้ บริษัทอาจเลื่อนการไถ่ถอนและการแปลงสภาพในกรณีพเิ ศษที่
ในความเห็นของกรรมการแล้ว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรือกลุ่มกองทุนใด ๆ ทั้งนี้ ไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม กรรมการอาจประกาศว่าการไถ่ถอนและการแปลงสภาพจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าบริษัทจะด าเนินการตามความ
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จาเป็นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทาให้สินทรัพย์ออกจากกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือจนกว่าสถานการณ์พิเศษจะสิ้นสุดลง โดยการไถ่
ถอนและการแปลงสภาพที่ถูกเลื่อนออกไปจะถูกดาเนินการตามสัดส่วนและจะได้รับการจัดลาดับความสาคัญก่อนคาขอที่มาภายหลัง
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ใน
กรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ย นแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย
- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of
Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผล ว่าจาเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
- การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการจะกาหนดวิธีการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผูม้ ีสทิ ธิที่จะได้รบั เงินภายหลังจากที่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด

สิทธิและข้อจากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจากัดสิทธิ
• หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือจาไปเป็นประกันได้
• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
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• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่
จะต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มแี นวโน้มว่าจะเกิดขึน้ (ถ้ามี)
ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.ktam.co.th
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
• วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รบั โอนไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผูร้ ับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
คาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบคุ คลจะต้องแสดงเอกสารสาคัญที่
แสดงถึงการทานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอานาจกระทาการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล
นั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด และหลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี
พร้อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผูร้ ับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รบั
โอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
แก่ผู้โอนและผูร้ ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วน
ตามที่กาหนด
• กองทุนมีข้อจ ากัดการการโอนกรณี ที่การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้า ที ่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกันได้
• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จดั การที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
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การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
• หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
• สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันทาการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทาการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกาหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้อง
ขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลีย่ นแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอ
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด และบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดาเนินการทีผ่ ิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม
• ท่านสามารถนาส่งข้อร้องเรียนได้ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน โทรศัพท์ 0-2724-5265
และ 0-2724-5263
• กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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ภูมิลาเนาเพือ่ การวางทรัพย์ สาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน กับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้
ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายวัชรา ตันตริยานนท์
2
นายสุรพล โอภาสเสถียร
3
พลตารวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ
4
5
6
7
8

นายลือชัย ชัยปริญญา
นายอนามัย ดาเนตร
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
นางลัดดาวัลย์ เมฆสุภะ
นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร

ลาดับ
รายชื่อ
1 นางชวินดา
หาญรัตนกูล
2 นายวิโรจน์
ตั้งเจริญ
3 นางสาวหัสวรา แสงรุจิ

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
รองกรรมการผู้จดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
รองกรรมการผู้จดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกศุ ลวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ
• จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 173 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565)
• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 460,560,618,450.59 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2565)

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลาดับ

รายชื่อ

1

นางชวินดา หาญรัตนกูล

2

นางแสงจันทร์ ลี

3

นายศรชัย เตรียมวรกุล

4

นายสมชัย อมรธรรม

5

นายพีรพงศ์ กิจจาการ

6

นายยืนยง เทพจานงค์

7

นายวีระ วุฒิคงศิริกลู

8

นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี

9

นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกลุ

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน
ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดารงตาแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
ดารงตาแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ดารงตาแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ดารงตาแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ดารงตาแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน
ดารงตาแหน่ง ผูส้ ังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ดารงตาแหน่ง ผูส้ ังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สานักกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดารงตาแหน่ง ผูส้ ังเกตการณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ลาดับ
รายชื่อ
1 คุณพีรพงศ์ กิจจาการ

ประวัติการศึกษา
- MS in Economics
University of
Southampton
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประสบการณ์การทางาน
1. ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
2. ผู้อานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
3. รองผู้อานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
4. ผู้ช่วยผู้อานวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย
5. ผู้จัดการ , ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จัดการกองทุนหลัก
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
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ลาดับ

รายชื่อ

2

คุณวรรกมล ลีวาณิชย์

3

คุณยืนยง เทพจานงค์

4

คุณกุลณัฐฐา
อภิปริกิตติ์ชัย

KT-CHINA

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
7. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
8. ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities
9. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card
10. เจ้าหน้าที่, Office of Venture Capital Fund
Management Office of SMEs Promotion
11. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, SME
Development Bank of Thailand
12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
1. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
ผู้จดั การกองทุนหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
3. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
4. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย
5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า
6. เจ้าหน้าที่, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 1. ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
University of Houston, 2. ผู้อานวยการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
U.S.A.
3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
-รัฐศาสตร์บัณฑิต
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- Master of Science
1. Krung Thai Asset Management Public Company
ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
Program in Finance
Limited: June 2013 – Current
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
(International Program),
Position : Fund Manager / Investment Department
Thammasat University 2. Kiatnakin Fund Management Company Limited:
- Bachelor of Art in
June 2011 – May 2013
Economics (International Position: Fund Manager / Investment Department
Program), Thammasat 3. Krung Thai Asset Management Public Company
University
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
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ลาดับ
รายชื่อ
5 คุณสมชัย อมรธรรม

6

คุณศรชัย เตรียมวรกุล

7

คุณแสงจันทร์ ลี

KT-CHINA

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน
- Ph.D. (Economics)
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้า
University of Hawaii at
สัมพันธ์, บลจ. กรุงไทย
Manoa
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
- M.A. (Economics)
3. ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
California State
4. ผู้อานวยการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
University, Hayward
5. Research Specialist, University of Hawaii Economic
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
Research Organization (UHERO), U.S.
(เศรษฐมิติ) จุฬาลงกรณ์
6. Research Assistant, University of Hawaii Economic
มหาวิทยาลัย
Research Organization (UHERO), U.S.
7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S.
นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ 3. ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง,
บัญชี), สถาบันเทคโนโลยี
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ราชมงคล
4. ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน
สัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย
5. ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนลงตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จากัด
(มหาชน)
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI)
9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน,บลจ.กรุงไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ศศินทร์
3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงิน บลจ.กรุงไทย
การธนาคาร (เกียรตินิยม 4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน
อันดับ 2)
บลจ.กรุงไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จากัด
6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธารง
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
และลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการกองทุนรองที่2
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

P a g e 33 | หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

0 2111 1111

• ธนาคารซิตี้แบงก์

0 2232 2484

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

0 2638 8000, 02 626 7000

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)

0 2697 5454

• ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

0 2633 6000

• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

0 2359 0000

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

0 2274 9400, 0 2276 1025

• บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

0 2648 3333

• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด

0 2223 2288

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

0 2305 9000

• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)

0 2658 8888

• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)

0 2648 1111

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

0 2363 6736

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

0 2680 5000 และ 0 2034 4700

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

0 2680 1111

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

02 508 1567

• บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

0 2108 8666

• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

0 2672 5999

• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด(มหาชน)

0 2287 6950

• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

0 2949 1999

• บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น (จากัด)

0 2129 3825

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

0 2658 5800

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด

0 2863 8333

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

0 2659 7000

• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

0 2696 0000

• บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

0 2231 8600

• บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)

0 2829 6292, 0 2829 6293

• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

0 2841 9000

• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จากัด

0 2857 7000

• บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จากัด

0 2343 9555

• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

0 2633 6000
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• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

0 2217 8888

• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน)

0 2231 3777

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

0 2831 8300

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

0 2635 1700

• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

0 2222 5900

• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด

094 5696 667

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

0 2009 8000

• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

0 2088 9999

• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด

0 6220 6677

• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด

0 2680 5000

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด

0 2061 9621

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จากัด 0 2266 6697-8
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด

0 2861 4820 ต่อ 544,545,546

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด

0 2107 1664

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด

0 2026 5100

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย
รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
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178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562 ในฐานะผู้สอบบัญชี
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้สานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ

ข้อมูลอื่น
ข้อกาหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้อกาหนดการซื้อหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล: 500,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 1,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กาหนด
ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ทาการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาการซื้ อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทาการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า
โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการ
ชาระหรือรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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วันทาการซื้อขาย หมายถึง วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวัน
ทาการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทาการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้
1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชาระเป็นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์
• สาหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-CHINA-A)
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์” และนาฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-11053-1
• สาหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม (KT-CHINA-SSF)
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม” และนาฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-11811-7
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ ผู้สั่งซื้อต้องชาระเป็นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.- FUNDSUBSCRIPTION ACCOUNT” และนาฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
- เลขที่ 080-0-56700-9
3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชาระเป็นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่ง
จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนาฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
- เลขที่ 0001-114-0050423
4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชาระเป็นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนาฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) สานักลุมพินี
- เลขที่ 889-1-01226-1
5. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
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• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

• บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด

• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น (จากัด)

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด

ผู้สั่งซื้อต้องชาระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
เลขที่บัญชี 153-6-09908-2
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สานักพระราม3
เลขที่บัญชี 777-0-04854-1
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3) เลขที่บัญชี 295-3-00099-9
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3
เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี
เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่
เลขที่บัญชี 838-1-00322-0
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบ
คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลาเปิดทาการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา
15.30 น.
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน และเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดในการเปิดบัญชี
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคา
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รบั มติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที่มียอดสั่งซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทาให้เกินวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุมตั ิให้
สามารถนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนหรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกาหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
หน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
“ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คาขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัท
จัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเริ่มตัง้ แต่เวลาเปิดทาการถึงเวลา 15.30 น.
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ในการเสนอขายครั้งแรกได้ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคา
P a g e 39 | หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA

สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน
วิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทานองเดียวกัน เพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
4.1 บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก โดยชาระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคาสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น หรือบัญชีจอง
ซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิม่ เติมต่อไป
ทั้งนี้ สาหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส้ ั่งซื้อต้องชาระเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชาระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดย
บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รับ
จากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่
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บริษัทจัดการกาหนด
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชาระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์
ภายในวันทาการก่อนวันทาการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทาการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น
ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผสู้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทาการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ั่งซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสาเนาคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ไว้เป็นหลักฐาน โดยคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม
คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว
ในกรณีที่การชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ และจะดาเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถอื เป็นการแก้ไขโครงการ
4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทานองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคาสั่งซื้อหน่วย
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ลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิดการเสนอขายก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัท
จัดการจะดาเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็
ได้ โดยไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า
6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5. และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์หรือโอนเงิน ให้แก่ผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดตามที่อยู่ที่
ระบุในคาขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขาย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษทั จัดการประสงค์จะยุตโิ ครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมลู ค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทั้งหมดต่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ที่ระบุในคาขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สานักงานทราบถึงการยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัตใิ ห้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สานักงานทราบ
P a g e 42 | หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรค
สอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษทั
จัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลานั้น
จนถึงวันที่ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวัน
และเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน และเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกาหนดในการเปิดบัญชี
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และแบบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
4.1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคาสั่งซื้อหน่วย
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ลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกาหนด
• ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั้งชาระค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน
4.2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจาตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการที่กาหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
หรือตามทีร่ ะบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.00 น.ของวันทาการซื้อขายใดเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของวันทาการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทาการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผูส้ ั่งซื้อและเครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยนื ยันการทารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนให้เพียงพอสาหรับชาระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ทารายการซื้อหน่วย
ลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อย
แล้วเป็นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึก
ข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
4.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยรหัสประจาตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทา
รายการทีไ่ ด้รับฟังจากระบบซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.00 น. ของวัน
ทาการซื้อขายใด เป็นการทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของวัน
ทาการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทาการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายถัดไป
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ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่บริษัทจัดการกาหนดที่สั่งให้หกั เงิน
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสาหรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้น
บริษัทจัดการจะไม่ทารายการซื้อหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนได้ทารายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้
บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
4.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สาหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต
โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดาเนินการดังนี้
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องและยื่นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี)
ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสาหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่หักชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนซึ่งรวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อหน่วยลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้บริการ
เดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ยื่นให้แก่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคาขอยกเลิก
หนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพือ่ ซื้อหน่วยลงทุนและใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
4.5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
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บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
4.6. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทานองเดียวกัน
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
4.7. การสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ ด้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด
5. การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้สั่งซื้ออาจชาระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคาสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชาระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้
สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชาระที่บริษัทจัดการ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อ
ที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่
เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ สาหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชาระเป็นเงินสด หรือชาระ
เป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น
ในกรณีที่ผสู้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกาหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สงั่ ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะ
ถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ
สิ้นวันทาการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ั่งซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสาเนาคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ไว้เป็นหลักฐาน โดยคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ
เป็นกรณีพเิ ศษ
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5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชี
เงินฝากตามทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชี
เงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภท
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บญ
ั ชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัท
จัดการจะดาเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการก่อนเปิดให้บริการ
5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อตั โนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อนื่ ใดในทานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
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เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
5.7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ ด้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ
6. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รับชาระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่
จานวนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจานวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคานวณ
ตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจานวนเงินที่ได้รับชาระเป็นเกณฑ์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ก่อนคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่นๆ สาหรับ
คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัตจิ ากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ทั้งนี้ จะให้สิทธิแก่คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นก่อนคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ั่งซือ้
หน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
7. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผสู้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกัน
นั้นตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสัง่ ซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
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หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบ
คาขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน
8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผสู้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้
บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเป็นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) คาสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผลู้ งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกาหนด แก้ไข เปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ข้อกาหนดการขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1) KT-CHINA-A มี
2) KT-CHINA-D มี
3) KT-CHINA-R มี
4) KT-CHINA-I มี
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5) KT-CHINA-P มี
6) KT-CHINA-SSF มี
สาหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการขายคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษทั จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดย
เรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชาระ
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องศึกษา และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในกฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายภาษีอากรกาหนด ณ วันที่
ขายหน่วยลงทุน
1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวัน
ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
และยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทาการ จนถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทถือว่าคาสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคาสั่งขายคืนสาหรับวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มผี ู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
(4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
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(5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทานองเดียวกัน เพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(6) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด
1.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษทั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษหรือเป็น
กรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งขายคืนได้
1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ั่งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีทสี่ ั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงิน
สดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นให้ผสู้ ั่งขายคืนหน่วยลงทุน
พร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุน หรือจานวนเงินที่ผสู้ ั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผสู้ ั่งขายคืนเป็นจานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจานวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซือ้
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คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการรับซื้อคืนนั้น
ในกรณีที่ผสู้ ั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ ั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจานวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผสู้ ั่งขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าขั้นต่าของการดารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและทาให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการดารงหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผลู้ งทุนทราบ
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัท
จัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจานวน
นั้น
2. กรณีแบบอัตโนมัติ
1) KT-CHINA-A ไม่มี
2) KT-CHINA-D ไม่มี
3) KT-CHINA-R มี
4) KT-CHINA-I ไม่มี
5) KT-CHINA-P ไม่มี
6) KT-CHINA-SSF ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตไิ ม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าที่ Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกาหนด หากในกรณีที่วันที่กาหนดในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิ ป็นวันหยุดทาการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกาไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น
(ถ้ามี)
(2) บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทมี่ ีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติด
ประกาศไว้ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website
ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณีตามที่สานักงานคณะกรรมการกลต.ประกาศกาหนด
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดาเนินการขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทาให้จานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชาระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่
กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานใหญ่และสานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยพลัน
3. การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามวิธีการทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคาขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซือ้ คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการ
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ตดิ ต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ้น
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกลต.
ประกาศกาหนด
ในการชาระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนาเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนาเงินเข้าบัญชีตามทีผ่ ู้
ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
- กรณีแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทาการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันทีม่ ิใช่วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงวันที่มิใช่วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการ
ชาระหรือรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอนื่ ๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันทาการซื้อขาย หมายถึง วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวัน
ทาการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทาการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิม่ เติม
- กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทบี่ ริษัทจัดการกาหนด หากในกรณีที่วันที่กาหนดในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทาการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป โดยบริษทั
จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทมี่ ีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกราย
ไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
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ราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติด
ประกาศไว้ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดย
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คดิ ค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ตดิ ต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดาเนินการนาเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซือ้ คืน จากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชาระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้า
มี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
สาหรับการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิด
หน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนาไปชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงิน
ลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบ
นายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อ
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การออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายใน
วันทาการสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
1 วิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที่ระบุ ดังต่อไปนี้
1) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
2) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลีย่ นจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
4) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุน
เปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อนเปิด
ให้บริการ
1) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1.1) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ภายในวันและเวลาทีร่ ะบุในข้อ 3. วันและเวลาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดย
ระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจานวนเงิน หรือจานวนหน่วยลงทุนที่จะออกจาก
กองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกาหนด และยืน่ คาสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน
(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ตา่ กว่าจานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของ
การสั่งขายคืนที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ากว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขั้นต่าที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจานวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมี
ไม่เพียงพอที่จะนาไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นาเงิน
ไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่ะจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคา
ขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิ
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ให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี ักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าว
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจานวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่ จะ
นาไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่นาเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคาสั่งสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน
(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยนื่ คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
และบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” “การหยุดขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะเปิดทาการ
สับเปลี่ยนครั้งต่อไป
(8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่ นไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
1.2) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
1.3) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทานองเดียวกัน
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มายัง
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทาได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติม โดยระบุจานวนเงิน/จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน
ชื่อกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสาเนาหลักฐานการรับ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
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บริษัทจัดการจะถือวันที่ทารายการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2. เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อ
การออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) นาส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าเงื่อนไขที่
ระบุในข้อ 2. แต่ยังไม่เกินกว่าวันที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันที่ทารายการสับเปลี่ยนเข้า
ให้นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2. ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) นาส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ล่าช้ากว่า
วันที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อ มิใช่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้
ในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ประจาปี
3.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทาได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งอื่นใดที่
บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติม โดยระบุจานวนเงิน/จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุนใน
กองทุนปลายทางหรือจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั้ง
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้า
มี) จะส่งมอบสาเนาหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่
จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรือจานวนเงินทีต่ ้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตา่ กว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่าที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ่งหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วยประสงค์
จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดาเนินการกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ดังกล่าว
ตามที่ระบุไว้ในใบคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ไม่เกินกว่าวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายภาษีอากรกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่าในการ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม ไม่เพียงพอต่อมูลค่าขั้นต่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
4.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) เมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
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เมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพือ่ การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที่มี
ความเสีย่ งต่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการข้างต้น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการอื่น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)
2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ดังนี้
2.1 การกาหนดราคารับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
2.2 การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
กาหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทาการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทาการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง
3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผูล้ งทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทาการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันทีม่ ิใช่วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการ
บริษัทจัดการจะถือว่าคาสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคาสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนสาหรับวันทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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รายละเอียดเพิ่มเติมข้อกาหนดการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลีย่ นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการอาจจะทาการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
กาหนดให้ส่งคาสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
หรือหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชาระเงินหรือรับชาระเงินค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที่วันทาการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืน่ ใดที่มีอานาจตามกฎหมายมีคาสัง่ ให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจ
เป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทาการแต่มีคาสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือ่ นการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทาการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้น
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศทีส่ านักงาน
ของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มี ดังนี้
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1. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า และจานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็น
ต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกาหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตา่
ของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขั้นต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการ
ขายที่จัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทั ประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษทั
ประกันชีวิตกาหนด ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชาระเงินเพิม่ เติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีผ่ ู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ใน
โครงการ และคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมตั ิกรรมธรรม์
แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรร
หน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทา
ธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจากัดที่กาหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่าย
บุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการ และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
จนครบถ้วนก่อนส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจาก
บริษัทประกันชีวิต และได้ทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
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ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวน
ขั้นต่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กาหนดในกรมธรรม์
ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขั้นตา่ ที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นรายปี
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
4. การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต โดยจะดาเนินการให้อยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขั้นต่า จานวนเงินคงเหลือขั้นต่า และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง
(กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกัน
ชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขั้น
ต่าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทาการตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดย
กรอกรายละเอียด ในแบ บฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทันที โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบ
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่วา่
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูจ้ ัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันที่
ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกัน
ชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามสถานการณ์
ลงทุนได้ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
7. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทาการที่บริษัทประกันชีวิต
กาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการเกีย่ วกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)การ
ขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
8. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็นหลักประกัน
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(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้
ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
9. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจาปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดาเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้รับเอกสารจาก
บริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน
ดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด
10. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้ งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ข้อกาหนดอื่นๆ
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วน
ราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกาหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวม
แทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่ มหรือยกเลิกจานวนหน่วย
ลงทุน และการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกาหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทาได้
2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มมี ูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วยความเป็น
ธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึง
กระทา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th "
3) ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออก
กฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ ้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มลี ักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือ่ หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือ่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สิน
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งจะเริม่ ต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตน
ตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
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ดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกีย่ วข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีไ่ ด้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกีย่ วข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือ่ ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่ วข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่
บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี
การดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
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จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
4) ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคานวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ"เข้า
ก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
ทั้งนี้ วันที่ลงทุนหมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ
และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนั้น
(2) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี
บริษัทจัดการจะยุติการจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สาหรับ
ยอดซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทีส่ ิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จา่ ยเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่
การออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตาม
แบบที่สมาคมประกาศกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
จากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้า
พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
(4) บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกาหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้
เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
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(5) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงจะจัดให้มรี ะบบงานใน
การขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยมื เงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดการลงทุน
KT-CHINA
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
5,904,851,786.57
หน่วยลงทุนกองทุน BGF China Fund
5,904,851,786.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กาไร/ขาดทุนจากสัญญา)
44,946,288.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA586,182.15
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
23,778,956.66
- ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
9,160,478.90
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA5,377,031.76
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
6,043,638.59
อื่นๆ
126574,632.28
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนด
5,115,490.19
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
141,594,908.69
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อื่นๆ
-20,135,766.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,076,372,706.91

%NAV
97.18
97.18
0.74

0.01
0.39
0.15
0.09
0.10
2.08
0.08
2.33
-0.33
100.00

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
0.00
0.00
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้าประกัน
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัททีไ่ ด้รับ rating ในระดับ investment grade
0.00
0.00
เป็นผู้ออก/ผู้รบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้าประกัน
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตา่ กว่า
0.00
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้าประกัน
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)
15.00% NAV
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

ประเภท

KT-CHINA

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ออก

หน่วยลงทุนกองทุน BGF China Fund

BlackRock (Luxembourg) S.A

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
5,904,851,786.57

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
PTR = N/A
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง
ตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้ รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
คือ -39.01%
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์

วันจดทะเบียน/
วันเปลี่ยนแปลง
นโยบายการ
ลงทุน

กองทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลการดาเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
YTD

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
4.02%
3.95%

KT-CHINA-A
31 มีนาคม 2560 12.1393 -6.71% -13.55% -16.59% -31.98% 3.63% N/A
N/A
Benchmark
-7.03% -12.67% -15.40% -25.87% 2.39% N/A
N/A
ความผันผวนของ
27.26% 24.84% 22.98% 26.95% 25.80% N/A
N/A
23.22%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
23.20% 21.72% 20.90% 24.72% 22.25% N/A
N/A
20.70%
ตัวชี้วัด
Benchmark = คานวณจาก MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันคานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลตอบแทน
ความผันผวนคานวณเป็น % ต่อปี

ปี
KT-CHINA-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

2555
N/A
N/A

การแสดงผลการดาเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2556 2557 2558 2559 2560
2561
2562
N/A
N/A
N/A
N/A 20.52% -22.15% 15.27%
N/A
N/A
N/A
N/A 24.81% -19.50% 14.79%

2563
40.72%
28.87%

2564
-14.50%
-12.42%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.04%

22.33%

17.24%

28.75%

27.79%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.57%

20.77%

16.68%

23.47%

24.91%

* ผลการดาเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = คานวณจาก MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลตอบแทน
ความผันผวนคานวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย
ลงทุน
การลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ลงทุน
- กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
- กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
การลงทุนในหน่วย CIS
ลงทุน
การลงทุ น ในเงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ยบเท่ าเงิ นฝากของ
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้
การลงทุ น ในเงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ยบเท่ าเงิ นฝากของ
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ต ่ า งประเทศที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศที่มี
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในต่างประเทศที่มี
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร
พาณิชย์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไข
รวมกันไม่เกินร้อยละ
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้/ตราสาร
ที่ ม ี ส ั ญ ญซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ตราสารที่ มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมี

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
35
ไม่จากัดอัตราส่วน
20

20

10

10
10

25
45 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี

25
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA
อัตราส่วนการลงทุน

การเสนอขายตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาต และ
การอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่)/เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน / Total SIP
การเข้าทาธุรกรรม reverse repo
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
25
การเข้าทาธุรกรรม securities lending
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
25
total SIP
ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ
15
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ลงทุนไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
ลดความเสี่ยง (hedging)
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
25
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุกูกของ
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน
ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนั้น
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS
ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่
เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง
กว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra
ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วย
นั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุน
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

P a g e 72 | หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

KT-CHINA
อัตราส่วนการลงทุน
ลงทุนไม่เกินร้อยละ

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
property ทั้งหมดของกองทุน
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี
ขึน้ ไป จานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ ท ี่ เพี ยงพอ แต่ ม ี ค วามอ่ อ นไหวต่อ การเปลี ่ย นแปลงทางธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิ ่ งแวดล้ อ มอื่ นๆ มากกว่ า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่า
ระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ต่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชาระหนี้ได้
D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
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อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน
ส าหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชาระหนี้ ( Default
Probability) เป็นส าคัญโดยมิได้ค านึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระหนี้ ( Recovery After
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจาแนกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ
ความคุ้มครองจากการผิดนัดชาระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชาระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับที่น่าพอใจ
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโ ครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกาหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู ้ อ อกตราสารหนี ้ใ นระยะปานกลางหรือ ระยะยาว โดยทริสเรทติ้ งจะพิจ ารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการเปลี ่ย นแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันใน
การชาระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้ง ประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สาคัญซึ่งทริสเรทติง้ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ท
ริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุน
ระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออก
ประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับ
เครดิต” (Rating Outlook)
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เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ)
และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับความ
น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตาม
กาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชาระหนี้คืนตามกาหนดเวลาจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจากัดอยู่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการชาระหนี้ตามกาหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชาระหนี้ตามกาหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ ึ่งกาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้ในปัจจุบัน
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทาง
การเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติ ม
จากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
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F3 (tha)

B (tha)

C (tha)

D (tha)

KT-CHINA

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนี้ดังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
แสดงถึ งระดั บ ความสามารถในการช าระหนี ้ ตามเงื่ อ นไขของตราสารการเงิ นตามก าหนดเวลาที ่ไม่แ น่ น อนสู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัตติ ามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อ
ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับประเทศ
หนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่ อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบ
ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าว
อาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือ คงที่โดยปกติ
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
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KT-CHINA

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม(1)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 มี.ค.62 – 29 ก.พ.63) (1 มี.ค.63 – 28 ก.พ.64) (1 มี.ค.64 – 28 ก.พ.65)
(% NAV)

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

1.07
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.07
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.07
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
N/A

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

0.80
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

0.80
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

0.80
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.80(5)

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

0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.03(5)

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

0.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

0.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

0.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.21(5)

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.675
ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน
1,070,000 บาท

-

-

-
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม(1)
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (4)
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
การไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

KT-CHINA

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 มี.ค.62 – 29 ก.พ.63) (1 มี.ค.63 – 28 ก.พ.64) (1 มี.ค.64 – 28 ก.พ.65)
(% NAV)

ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 1.07
ตามที่จ่ายจริง

-

-

-

0.03

0.03

0.03

-

-

-

-

ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
-

1.07
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.07
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.07
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
N/A
-

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน
(1)
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(2)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
(3)
มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คานวณ
(4)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5)
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตัง้ แต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงดังกล่าวเป็นเพียงประมาณ
การ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสิ้นรอบที่ผ่านมา
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (1) (2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ(3)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก(1)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ
▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการอื่น

KT-CHINA

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 มี.ค.62–29 ก.พ.63) (1 มี.ค.63 – 28 ก.พ.64) (1 มี.ค.64 – 28 ก.พ.65)
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00

1.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00

1.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

1.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00
ไม่เกินร้อยละ 3.00

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
-

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ไม่เกินร้อยละ 3.00

-

-

ยังไม่เรียกเก็บ

บริษัทจะเรียกเก็บด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันทาการ
ก่อนหน้าวันทาการซื้อ

-

200 บาทต่อรายการ
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

KT-CHINA

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 มี.ค.62–29 ก.พ.63) (1 มี.ค.63 – 28 ก.พ.64) (1 มี.ค.64 – 28 ก.พ.65)
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ขายหน่วยลงทุน ขั้นต่า
200 บาท หรือ
- 200 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยน (4)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (3)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) (5)
• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน ดาเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกินร้อยละ 0.50
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ไม่เกินร้อยละ 0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ไม่เกินร้อยละ 0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ไม่เกินร้อยละ 0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ไม่เกินร้อยละ 0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ไม่เกินร้อยละ 0.50
ยังไม่เรียกเก็บ
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้าวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ขั้นต่า 200 บาท หรือ
- 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามอัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด

หมายเหตุ
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุ นทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
(3)
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(4)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะค านวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายหรื อ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
(5)
บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน
(6)
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงดังกล่าวเป็นเพียงประมาณ
การ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสิ้นรอบที่ผ่านมา
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA

คาเตือนและข้อแนะนา

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
 สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไป
เป็นประกัน
 สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การ
ลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร
 สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้
ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและ
ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
 ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดาเ นินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
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