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สรุปขอมูลกองทุนรวม
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
KTAM US Growth Equity Fund: KT-US
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ
- กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : AB American Growth Portfolio
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
อายุโครงการ
ไมกําหนดอายุโครงการ
ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท
ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
มูลคาขัน้ ตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : 50,000,000.00 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไมกําหนด
ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท
ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
มูลคาขัน้ ตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : 1,000.00 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไมกําหนด
มูลคาขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน
ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน ไมกําหนด
มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า
ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า
ไมกําหนด
วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งกอง
6 กุมภาพันธ 2558
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม
3 มีนาคม 2558
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (Master Fund) ในหนวยลงทุนชนิด Class I (USD) ซึ่งเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด จะนํา
เงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลารสหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพยใน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง
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ใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้ กองทุน AB American Growth
Portfolio ไดจดทะเบียนใน Luxembourg และเปนสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย
เปนไปตามหลักเกณฑเกณฑของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการ
โดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (Management Company) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุน คือเพื่อสราง
การเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผานการลงทุนในตราสารทุน (equity securities) ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา โดยในภาวะทั่วไปพอรตการ
ลงทุนจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยูในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจสวนใหญในสหรัฐอเมริกา
สําหรับการลงทุนในสวนที่เหลือ กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากใน
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยเปนการลงทุนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไวสําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในตางประเทศ หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน หรืออาจจะลงทุน
ในเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่คาเงินดอลลาร
สหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน
(FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใช
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสีย่ ง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่
เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้
1.สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management)
2. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
3. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade)
ตราสารแห ง หนี ้ ท ี ่ ไ ม ไ ด ร ั บ การจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ (Unrated Securities) หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษ ั ท ที ่ ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย(Unlisted Securities)
อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตรา
สารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น
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ในกรณีที่ AB American Growth Portfolio มีการลงทุนในหลักทรัพย ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิไดจดทะเบียนอยูในตลาด
หลักทรัพย (Unlisted company) และ/หรือตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือ
หลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) โดยมีอัตราสวนรวมกันทั้งหมดมากกวารอยละ 15 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศ เพื่อใหอัตราสวน
การลงทุนในตราสารดังกลาวมีอัตราสวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
ทั้งนี้ การปรับลดสัดสวนการลงทุนดังกลาวจะดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่รับทราบขอมูลการลงทุนในตราสารดังกลาวเกินรอย
ละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ ยกเวนกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมไดหรือกรณีจําเปนและสมควรที่ทําใหไม
สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา หากการดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุน
ในกองทุนปลายทางในตางประเทศขางตน มีผลทําใหการลงทุนในกองทุนในตางประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด บริษัทจะดําเนินการ ดังตอไปนี้
(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศ
กองทุนใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมี
แนวทางใหดําเนินการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวย
ลงทุนทราบตอไป
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน Master Fund
แทนกองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยู
กองทุน (ถามี) เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหักคาใชจายสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จนเปนเหตุใหการลงทุนของกองทุนไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุน ตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนใหเปนไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนไมเปนตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกําหนดเวลาดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน AB American Growth Portfolio หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน AB American Growth Portfolio ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิ
เชน กองทุน AB American Growth Portfolio มีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหาร
จัดการใกลเคียงกันติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นอยางเห็นไดชัด และ/หรือ การลงทุนนั้น
เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบวาการบริหารจัดการของกองทุนตางประเทศดังกลาวไม
เปนไปตามที่ระบุหรือสัญญาไวกับผูลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนตางประเทศดังกลาวกระทําความผิดรายแรงโดยหนวยงานกํากับดูแลใน
ประเทศนั้นๆ เปนผูใหความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณหรือคาดการณไดวา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ จนอาจสงผลให
การลงทุนในกองทุนตางประเทศเปนภาระตอผูลงทุนโดยเกินจําเปน เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนยายเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลา
ดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศมากกวา 1 กองทุน
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ในกรณีที่บริษัทอยูระหวางดําเนินการตามขางตน จนเปนเหตุใหการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง
ประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต
วันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการในการ
ใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบังคับ โดยวิธีการ
ดังกลาวตองมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งเมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จะมีผลใชบังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน แตการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการตองไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และชวงระยะเวลา
ประมาณ 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการในการคํานวณสัดสวนการลงทุนตาม
การจัดแบงประเภทของกองทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ
(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนในตาง
ประเทศไดอยางเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุใหเชื่อไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนปลายทาง
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้
รายละเอียดการดําเนินการ
การดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 แจงเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทาง ภายใน 3 วันทาการนับแตวันที่มีการเปดเผยขอมูลของกองทุน
การดําเนินการของบลจ. ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุน (แนว ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
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ทางการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม)
2 เปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการดําเนินการตามขอ 1 ตอผูล งทุนทั่วไป พรอมขอ 1
(ดําเนินการใหบุคลากรทีเ่ กี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย)
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1
ภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ
4 รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการตามขอ 3 แลวเสร็จ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนี Russell 1000 Growth Total Return สัดสวน (%) : 100.00
หมายเหตุ: ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่ นเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เปนดัชนีอางอิงในการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบาย
การลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผลู งทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู งทุนสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีทผี่ ูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจดั ทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัท
จัดการจะแจงเปลีย่ นแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได
การแบงชนิดหนวยลงทุน และสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน
กองทุนรวมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนเปน 6 ชนิด ดังนี้
รายละเอียดแตละชนิด
หนวยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลคา

ชื่อยอ

คําอธิบายเพิ่มเติม

KT-US-A

2. ชนิดจายเงินปนผล

KT-US-D

เหมาะสําหรับผูล งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผลู งทุนรับรายไดจากสวน
ตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total
return)
- เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผลู งทุนรับรายไดสมํ่า
เสมอจากเงินปนผล
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หนวยลงทุน

ชื่อยอ

3. ชนิดขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ
4. ชนิดผูลงทุนสถาบัน

KT-US-R

5. ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล

KT-US-P

6. ชนิดเพื่อการออม

KT-US-I

KT-US-SSF

KT-US

คําอธิบายเพิ่มเติม
- เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํา่ เสมอจากเงินปน
ผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีหากปฏิบัตเิ ปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกําหนด
เหมาะสําหรับผูล งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผลู งทุนรับรายไดสมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เหมาะสําหรับผูล งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่า
เสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเปนไปตาม
เกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
เหมาะสําหรับผูล งทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุม บุคคล/นิตบิ ุคคล/สถาบัน ที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยเปดโอกาสใหผลู งทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)
เหมาะสําหรับผูล งทุนที่ตองการออมเงินในระยะยาว และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผูลงทุนสามารถนําไป
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หากปฎิบัตติ ามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมสรรพากร และ/หรือ หนวยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไมเปดใหบริการหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผูลงทุนสถาบัน
แตจะเปดใหบริการในอนาคต
ทั้งนี้ ผูลงทุนบุคคลธรรมดา และผูลงทุนสถาบันสามารถลงทุนไดในหนวยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปดบริการหนวยลงทุนชนิดที่ยังไมเปดใหบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดการใหบริการดังกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน และ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th
ลักษณะทีส่ ําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund ) โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก ดังนี้
ชื่อ
วันจัดตั้ง
จดทะเบียน
นโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค

AB American Growth Portfolio
02/01/1997
ลักเซมเบิรก
วัตถุประสงคในการลงทุน คือ เพื่อสรางการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผานการลงทุนในตราสารทุน
(equity securities) ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา ผูจดั การการลงทุนจะเนนลงทุนในตราสารทุน (หุนสามัญ,
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หลักทรัพยที่แปลงสภาพเปนหุนสามัญ และสิทธิ และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) ของบริษัทใน
สหรัฐอเมริกา ที่มีขนาดใหญ มีคณ
ุ ภาพสูง และมีแนวโนมในการเติบโตอยางมาก และไดรับการคัดสรรอยาง
ระมัดระวัง ภายใตการพิจารณาจากผูจัดการกองทุน
ภายใตสภาวะตลาดปกติ พอรตการลงทุนจะประกอบดวยบริษัทจํานวน 40-60 บริษัท โดยจะมี 25 บริษัทที่
จะถือครองประมาณ 70% ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ และในภาวะทัว่ ไปพอรตการลงทุนจะลงทุนในตราสาร
ทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยูในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจสวนใหญในสหรัฐอเมริกา อยางนอย
80% ของสินทรัพยสุทธิ กองทุนนี้มีความแตกตางจากกองทุนตราสารทุนอื่นที่จะเนนลงทุนในหลักทรัพยที่
ผานการวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถว นเพียงไมกี่บริษัท การลงทุนนี้เหมาะสําหรับผูที่ตองการลงทุนในระยะ
ยาวและรับความผันผวน (volatility) ไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก ผูจดั การ
การลงทุนอาจพิจารณาความเหมาะสม ในการลงทุนในหลักทรัพยประเภทอื่น เชน หุนบุริมสิทธิชนิดแปลง
สภาพ (convertible preferred stocks) และหุนกู, พันธบัตรที่มีอนั ดับความนาเชื่อถือสูง, หุนกู และหุน
บุริมสิทธิ, หลักทรัพยอื่นๆ ที่ออกหรือมีการรับประกันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และตราสารทางการเงิน
ระยะสั้นที่มีคณ
ุ ภาพสูง เชน ตราสารที่มีสถาบันทางการเงินรับรอง (bankers acceptance), บัตรเงินฝาก
และ ตราสารอืน่ ที่มีหลักฐานที่แสดงถึงการเปนหนี้ซึ่งมีระยะกําหนดภายใน 1 ป และสามารถนําเงินสดเขา
มาชวยจัดการได นอกจากนี้ กองทุนสามารถทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreements) กับสถาบันทางการเงินที่มีความนาเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้
ผูจัดการการลงทุน จะพิจารณา มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Weighted market capitalization)
ของบริษัทในพอรตการลงทุนโดยเฉลี่ย (จํานวนของหุนในบริษัทคูณดวยราคาของหุนตอหนึ่งหนวย) จะอยู
ในชวง หรือ เกินกวามูลคาหลักทรัพยโดยเฉลี่ยตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับ Standard & Poor’s 500
Composite Stock Price Index ซึ่งเปนดัชนีชี้วัด ตลาดจากการซือ้ ขายหุนในพอรตการลงทุนที่เปนที่รูจัก
แพรหลาย รวมถึงการปรับเงินลงทุนจากเงินปนผลและการแจกแจงเงินสะสมทุกเดือน
แมวาการลงทุนจะมีการกระจายความเสี่ยง และเนนลงทุนทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพดีจะไมสามารถปองกัน
การผันผวนของตลาดได ทวาการลงทุนเชนนี้ มีการจํากัดความเสี่ยงในการลงทุนและเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการลงทุน การลงทุนจะไมมีนโยบายที่จะเนนการสรางผลดําเนินการเพื่อการเก็งกําไรใน
ระยะสั้น หรือ เพื่อใชในการควบคุมกองทุน

Class & currency
คาธรรมเนียมการจัดการ
ISIN Code

กองทุนนี้อาจลงทุนในหลักทรัพยรฐั บาลสหรัฐอเมริกา เปนผูออก และลงทุนในตราสารระยะสั้นอื่นๆ ไดโดย
เพื่อวัตถุประสงค defensive ชั่วคราว นอกเหนือจากนี้ กองทุนสามารถลงทุนไดถึง 15% ของมูลคา
สินทรัพยทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนอื่นนอกเหนือจากตราสารทุนที่ออกในสหรัฐอเมริกา
รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่ผูออกดําเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
I-USD
0.70% p.a.
LU0079475348
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ALLAMII : LX
Russell 1000 Growth Index
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
www.alliancebernstein.com.

ขอจํากัดที่สําคัญในการลงทุน
ภายใตขอกําหนดของ UCITS กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ไดไมเกินรอย
ละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนหลัก และสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได
(Efficient Portfolio Management)
ทั้งนี้ หากกองทุน AB American Growth Portfolio มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนที่ไมมนี ัยสําคัญ บริษัทจัดการจะแจงการ
แกไขหรือการเปลีย่ นแปลงขอมูลดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15
วันนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัท www.ktam.co.th
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ /และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
Website ของบริษัท www.ktam.co.th เวนแตในกรณีทีมีการเปลีย่ นแปลงสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใด โดยเปนการเปลี่ยนแปลงโดย
กองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณ
ดังกลาว
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งของตราสารทุน (Equities Securities Risk)
มูลคาของตราสารทุนที่กองทุนลงทุนอาจผันผวนและตอบสนองตอปจจัยเฉพาะตัวของบริษัท หรือ ผันผวนตามสภาวะตลาด สภาวะทาง
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทําใหมูลคาการลงทุนของกองทุนอาจลดลงในระยะสั้น หรือ ใน
ระยะยาว
ความเสีย่ งของตราสารอนุพันธ (Derivatives Risk)
กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธ ซึ่งเปนสัญญาที่มูลคาขึ้นกับหรือเกีย่ วเนื่องกับมูลคาของสินทรัพยอางอิง อัตราที่ใชอางอิง หรือ คาดัชนีที่
อางอิง ผูจัดการกองทุนบางครั้งจะใชตราสารอนุพันธเปนสวนหนึ่งของกลยุทธเพื่อลดความเสี่ยงอื่นๆ โดยทั่วไปแลวกองทุนอาจใชตราสาร
อนุพันธเปนการลงทุนทางตรงเพื่อสรางรายได เพิ่มผลตอบแทน หรือเพื่อการกระจายความเสี่ยง นอกเหนือจากความเสี่ยงดานความ
นาเชื่อถือของคูสัญญา ตราสารอนุพันธยังมีความเสีย่ งในดานการคํานวณราคาและการหามูลคา และความเสี่ยงที่การเปลีย่ นแปลงมูลคาของ
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ตราสารอนุพันธอาจไมสมั พันธโดยสมบูรณกับสินทรัพยอางอิง นอกจากนี้การใชตราสารอนุพันธอาจทําใหเกิดอัตราทด ที่ทําใหมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้น
ความเสีย่ งของกองทุนที่มีการลงทุนเฉพาะกลุม (Focused Portfolio Risk)
กองทุนอาจจํากัดการลงทุนในผูออกตราสารนอยราย หรือในกลุม อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจเพียงไมกี่กลุม ทําใหกองทุนมีความผันผวน
มากกวากองทุนที่ลงทุนแบบกระจายในผูออกตราสารหลายราย หรือในหลักทรัพยหลายๆกลุม ซึ่งการลงทุนแบบกระจุกตัวนี้อาจทําใหนัก
ลงทุนขาดทุนในสัดสวนที่มากกวาตลาด ทั้งนี้หากปจจัยดานสภาวะตลาดและเศรษฐกิจกระทบกลุม หลักทรัพยที่กองทุนกระจุกการลงทุนอยู
อาจกระทบมูลคาการลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
ความเสีย่ งจากการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย (Turnover Risk)
กองทุนที่บริหารกองทุนเชิงรุก ในบางกรณีเพื่อตอบสนองตอสภาวะเศรษฐกิจ อัตราการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพยของกองทุน (Turnover
Ratio) อาจเกิน 100% ซึ่งอัตราการหมุนเวียนหลักทรัพยที่สูงจะทําใหคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage Expense) และ
คาใชจายอื่นๆสูงขึ้นตามไปดวย ซึง่ จะเปนภาระของกองทุนและของผูถือหนวยลงทุนที่จะตองจาย นอกจากนี้ อาจทําใหการรับรูกําไรจากสวน
ตางราคาของหลักทรัพยในระยะสัน้ ลดลง
ความเสีย่ งจากคูสญ
ั ญาของตราสารอนุพันธที่อยูนอกตลาดหลักทรัพย (OTC Derivatives Counterparty Risk)
ตราสารอนุพันธนอกตลาดหลักทรัพย มีความเสี่ยงเฉพาะ เชน การขาดการกํากับดูแล การผิดสัญญาของคูสัญญา เนื่องจากโดยทั่วไปตลาด
OTC มักมีการควบคุมและการกํากับดูแลที่นอยกวาตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนทางการ (Organized Exchange) ทําใหกองทุนอาจเผชิญ
ความเสีย่ งที่คูสัญญาไมปฏิบตั ิตามสัญญา และอาจทําใหกองทุนขาดทุนในจํานวนที่มากได นอกจากนีย้ ังมีความเสี่ยงดานสภาพคลอง ที่ทําให
กองทุนไมสามารถทําธุรกรรมที่ตองการได ซึ่งอาจกระทบผลการดําเนินงานของกองทุน

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุนของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ website
http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/ose_agp.pdf&_gl=1*hymd6u*_ga*MTg4O
Tc0NzIxOS4xNjYwMDI4MDky*_ga_QTW0504WTZ*MTY2MDY2NjA2Ni4yLjEuMTY2MDY2NjE1Ny4w
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ website
http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/ose_agp.pdf&_gl=1*hymd6u*_ga*MTg4O
Tc0NzIxOS4xNjYwMDI4MDky*_ga_QTW0504WTZ*MTY2MDY2NjA2Ni4yLjEuMTY2MDY2NjE1Ny4w
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนการลงทุน
อัตราสวนการลงทุนของทรัพยสนิ ที่มุงเนนลงทุนตามที่กําหนดใน
การจัดแบงประเภทของกองทุนซึง่ กําหนดตามประเภทของ
ทรัพยสิน ที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ทีม่ ีนโยบายการลงทุนซึ่ง
จะสงผลใหมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบป
บัญชี >80% ของ NAV

อัตราสวนการลงทุนของ ทรัพยสินหลักตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนตางประเทศ
ในภาวะทั่วไปพอรตการลงทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออก
โดยบริษัทที่อยูในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจสวนใหญ
ในสหรัฐอเมริกา อยางนอย 80% ของสินทรัพยสุทธิ

อยางไรก็ตาม กองทุนนี้มลี ักษณะเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว
(กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของหรือที่จะแกไขเพิ่มเติมตอไป ไดอนุญาตใหกองทุนไทยสามารถ
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กําหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ดังนั้น จึงสามารถกําหนดประเภทของกองทุนใหเปนกองทุนรวม
ตราสารทุนได
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
3 ป
5 ป
Information ratio
0.97
0.84
Volatility
22.61%
19.69%
หมายเหตุ
1) ขอมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
2) ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน
ชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนสถาบัน :
• กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผลแลวแตกรณี ทั้งนี้ การ
จายเงินปนผลของกองทุนในงวดปใดๆจะตองไมทําใหเกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นในงวดปบัญชีที่จายเงินปนผลนั้น
• ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเขาไปลงทุน
ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
ชนิดสะสมมูลคา และชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผูล งทุนกลุม/บุคคล :
ผูลงทุนจะไดรบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเขาไปลงทุนไว
จากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
ชนิดเพื่อการออม
• ผูลงทุนจะไดรบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเขาไปลงทุน
ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรบั การยกเวนไมตองเสียภาษี
• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปน
ผลเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น การ
จายเงินปนผลของกองทุนรวมในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจาย ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) จายจากเงินปนผลหรือดอกเบีย้ รับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม
(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกําไรสะสมดังกลาว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา
• เงินลงทุนจากการซื้อหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะไดรับการยกเวนไมตองรวมในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปที่

ลงทุน หากผูถือหนวยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกําหนด หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ป ตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อ
ผูลงทุนไถถอนหนวยลงทุนและมีกําไรสวนเกินจากการลงทุน กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดในสวนนี้
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ลักษณะที่เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุน
• เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนไดท้งั หมด
และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่ง
เหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว
• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมเหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผูลงทุนตองการออมเงินแบบตอเนื่องระยะยาว โดยลงทุนอยางนอย 10
ป และผูลงทุนสามารถนําเงินลงทุนไปใชสิทธิประโยชนในการหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หากผูลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
ตามที่กฎหมายกําหนด
จํานวนเงินทุนโครงการลาสุด
2,000 ลานบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได โดยจะเปนไป
หลักเกณฑตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม ของทุกป
ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ เชน ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแตละประเทศ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุน AB American Growth Portfolio ลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน AB
American Growth Portfolio มีความผันผวน แตเนื่องจากกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด จะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุ น AB American Growth Portfolio ที ่ บ ริ ห ารและจั ด การโดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (Management
Company) ซึ่งมีทีมงานดานการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผานกระบวนการวิเคราะห และกลยุทธการลงทุนที่กําหนดไว
อยางเครงครัด และคํานึงถึงเปาหมายการลงทุนที่กําหนดไวเปนหลัก
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
เปนหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในกองทุน AB American Growth Portfolio ซึ่งในภาวะทั่วไปพอรตการลงทุนจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออก
โดยบริษัทที่อยูในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจสวนใหญในสหรัฐอเมริกา อยางนอย 80% ของสินทรัพยสุทธิ จึงอาจทําใหไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินและอาจทําใหมูลคาเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได อยางไรก็ตาม
ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได
เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผู
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ดูแลผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปดไมถูกตองโดยมีมลู คาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะตองปฏิบตั ิใหเปนไปตามหลักเกณฑทสี่ ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกาํ หนด
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผล
กระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด
เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติหรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตหิ รือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน
สําหรับหนวยลงทุนชนิดผูล งทุนกลุม/บุคคล และชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขากองทุน และ/หรือชนิดหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เปนการชั่วคราว หรือถาวรก็ได โดยบริษัทจัดการจะประกาศลวงหนากอนการ
ปดรับคําสั่งซื้อ /คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา โดยติดประกาศดังกลาวไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศปดรับคําสั่งซื้อ /คําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน เขาเปนการชั่วคราวหรือถาวร
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลใหผลู งทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมถี ิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4)
ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทานสามารถติดตามมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทานไดจาก
- Website : www.ktam.co.th
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9
ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
- Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
Website : www.ktam.co.th
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ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศที่มีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุน AB
American Growth Portfolio หรือทรัพยสินที่ลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และเนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุน
รวมหนวยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการโดยผูจัดการกองทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio เปนสวน
ใหญ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เชน ความเสี่ยงจากสภาพคลอง เปนตน ซึ่งปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญใน
การลงทุนของกองทุนสามารถสรุปไดดังนี้
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่อาจปรับตัว
ขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณของตลาด
เงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลให
มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในสวนของการลงทุนในประเทศ กอนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะหภาวะตลาด ความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร โดยผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวะการณอยางสมํ่าเสมอ
2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Smaller Capitalizations Companies)
การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มักมีสภาพคลองและมูลคาการซื้อขายตํ่ากวาหลักทรัพยของบริษัทขนาดใหญ
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคารวมถึงความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกวา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio
ซึ่งกองทุนดังกลาวจะเนนลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะห และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผูออกหลักทรัพย รวมทั้งมีการ
บริหารความเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อชวยลดความเสี่ยงดังกลาว
3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีผ่ ูออกตราสารหนี้ไม
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคา
ทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• กองทุ น AB American Growth Portfolio เน น การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ซึ ่ ง ได ท ํ า การวิ เ คราะห แ ละประเมิ น คุ ณ ภาพของผู อ อก
หลักทรัพยที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว พรอมทั้งเนนการรักษาไวซึ่งมูลคาของเงินลงทุน และบริหารภายใตกรอบการลงทุนที่
เขมงวด และ
• กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยเปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไว
สําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในตางประเทศ หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากสถาบัน
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การเงินตางประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะหความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีก
ชั้นหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลง
4) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะความเสี่ยง
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) จึงอาจทําให
กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด นําเงินบาทไปลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลารสหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพยในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
หรือสกุลเงินอื่นใดในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนหลักก็อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
ดวย ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือ
มีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลีย่ น (FX Derivatives) ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกัน
ในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความ
เสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
5) ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
ได
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในการพิจารณาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญา และจะติดตาม
ความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคูสัญญาอยางตอเนื่อง
6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน
การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio
ซึ่งกองทุนดังกลาวจะเนนลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะห และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผูออกหลักทรัพย รวมทั้งมีการ
บริหารความเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อชวยลดความเสี่ยงดังกลาว
7) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไปลงทุนไวขาด
สภาพคลองในการซื้อขาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio
ซึ่งเปนกองทุนที่เปดเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการ จึงทําใหมีความเสี่ยงในดานสภาพคลองของกองทุนตํ่า
8) ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจ
แตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจ
เผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละ
ประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก
ประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ใน
กรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนกอนการลงทุน และ
ระหวางระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดใหมีฝายงานที่เกี่ยวของในการติดตาม วิเคราะห และทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อลดความ
เสี่ยงดังกลาว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดําเนินการหรือ
แตงตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อใหไดรับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทําได แตใน
การดําเนินการดังกลาวอาจเกิดคาใชจายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุมคา ผลประโยชนและผลเสียที่จะเกิดกับกองทุน
และผูถือหนวยเปนสําคัญ
9) ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนตางประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกลาวจะตองพิจารณาวิเคราะหปจจัยตางๆอยางระมัดระวัง
ตลอดจนจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหนวยลงทุน ดังตอไปนี้
1. KTUSA
2. KTUSD
3. KTUSR
4. KTUSI
5. KTUSP
6. KT-US-SSF

P a g e 17 | หนังสือชีช้ วนสวนขอมูลกองทุนรวม

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
KTAM US Growth Equity Fund

KT-US

- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมีมูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง(Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของ
มูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบ
สภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในโครงการ และหรือ
ปรับเพิ่มระดั บ มู ล ค าการขายคื น หน ว ยลงทุ น หรื อ สั บ เปลี ่ ย นออก และหรื อ ปรับลดระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาที่กําหนด การ
ประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัท
จัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป
เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทางได
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort)
โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดโดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

P a g e 19 | หนังสือชีช้ วนสวนขอมูลกองทุนรวม

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
KTAM US Growth Equity Fund

KT-US

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ทีแ่ ตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาที่กําหนด การ
ประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัท
จัดการดําเนินการได
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทางได
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ
พอสังเขป ดังนี้
การปรับ swing pricing ขึ้นอยูกับพอรตการลงทุน และขึ้นอยูกับชนิดของสินทรัพยที่พอรตการลงทุนไดลงทุน ซึ่งโดยปกติแลวจะไมเกิน 2%
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิดั้งเดิมของพอรตการลงทุนภายใตสถานการณปกติ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ เชนความผันผวน
สูง และการหาราคาทําไดยาก ตนทุนในการทําธุรกรรมอาจเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และกรรมการอาจพิจารณาที่จะเพิ่ม swing pricing สูง
กวาระดับ 2% เพื่อปองกันผูถือหนวยลงทุนเดิม โดยกรรมการจะประกาศการตัดสินใจดังกลาว บนเว็บไซตของกองทุนใหเร็วที่สุดเทาที่จะทํา
ได
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ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณี
ที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ
อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางดวย
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (Anti-Dilution
levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด
ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอ มูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใด
ที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการ
ขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแ่ ตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น
ได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครือ่ งมือ ADLs
และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs
ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลีย่ นแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขาย
คืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการ
จะกําหนดได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใช
เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต อไป
เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลอง
กับกองทุนปลายทางได
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รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort)
โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา : 10 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา
รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทั จัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของ
กองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice
period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น
ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกิน Notice period
สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทาง
ชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช Notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทางได
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาที่สามารถทําได (best effort)
โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน ไมตํ่ากวารอยละ : 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
พิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของ
กองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา
Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคา
เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption)
และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่ง
รับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมี
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ระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่งดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท ี ่ จะปรั บ เพิ ่ ม หรื อ ลดอั ตรา Gate threshold ตามที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การเห็ น สมควร โดยจะปรั บ ลดไม ตํ ่ากวา
Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไม
เกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption Gate
กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุน
ในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิก
คําสั่งโดยไมชักชา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช Redemption Gate บริ ษ ั ท จั ด การสามารถจะพิ จารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือนี้ไวเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ
พอสังเขป ดังนี้
กองทุนมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนในชวงที่มีปริมาณการทําธุรกรรมสูง โดยในกรณีที่กองทุนไดรับคําขอไถถอนในวันทําการใดๆ
มากกวา 10% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของพอรตการลงทุนในวันนัน้ ๆ หรือในอัตราที่ตาํ่ กวาตามทีไ่ ดระบุไวใน Portfolio Description
กรรมการอาจจํากัดการไถถอนหนวยลงทุน โดยคําขอไถถอนหนวยลงทุนจะไดถูกดําเนินการตามสัดสวน และคําขอไถถอนใดๆ ทีไ่ มไดรับการ
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ดําเนินการจากเหตุผลของการใชอํานาจโดยกรรมการขางตน จะถูกปฏิบัติเสมือนวาคําขอไถถอนนั้นๆ ไดถูกรองขอในวันทําการซื้อขายถัดไป
และในวันทําการซื้อขายถัดๆ จากนั้น จนกวาคําขอไถถอนดั้งเดิมจะถูกดําเนินการทั้งหมด โดยการจํากัดขางตน จะถูกแจงเตือนไปยังผูถ ือ
หนวยลงทุนที่ไดสงคําขอไถถอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในบางกรณี กรรมการอาจระงับขอคําไถถอนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนไดเชนกัน
ทั้งนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณี
ที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ
อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทางดวย
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of
Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน 1 วันทําการ
- การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปญหาขาดสภาพ
คลองหรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาทีส่ มเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคํานวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนที่
มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่สามารถจําหนายทรัพยสินนั้นได ทั้งนี้ บริษทั
จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑทสี่ ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

สิทธิและขอจํากัดของผูถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิ
• หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถอื หนวย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือจําไปเปนประกันได
• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 10 ป เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
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• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหนวยลงทุนเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีนั้น ผูถ ือหนวยลงทุนมีภาระผูกพันที่
จะตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ผูถือหนวยลงทุนมีหนาทีต่ อ งเสียภาษีเพิม่ เติมตามที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรดวย
ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียงที่มแี นวโนมวาจะเกิดขึน้ (ถามี)
ไมมี ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง ไดที่ www.ktam.co.th
วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน
• วิธีการโอนหนวยลงทุน
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรบั โอนไมไดเปน
ผูใชบริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูร ับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบเปดบัญชีกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอ
โอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวยลงทุนประเภทนิติบคุ คลจะตองแสดงเอกสารสําคัญทีแ่ สดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น
ตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอมหลักฐาน
การรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผโู อนและผูร ับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและผูรบั โอนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณียแกผูโอน
และผูร ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กาํ หนด
• กองทุนมีขอจํากัดการการโอนกรณีที่การจัดสรรและการโอนหนวยลงทุนดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ทั้งนี้ ขอกําหนด
เกี่ยวกับ FATCA เปนไป ตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม เรื่อง "ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี
ตางประเทศในลักษณะเดียวกัน"
• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได
• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมถี ิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4)
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การออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
• หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนให
ผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
• สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบีย น หรือผูสนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนหน วยลงทุ นจะออกสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิใ นหนวยลงทุน ให แ ก
ผูถือหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
กําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง ณ ที่ทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชี หรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว
ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาออกเอกสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหน ว ยลงทุ น รู ป แบบใดรู ป แบบหนึ ่ ง ให ก ั บ ผู  ส ั ่ ง ซื ้ อ หรื อ
ผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุน โดยผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถ
รองขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบ เพื่อ
ประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต
ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม
ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
ชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสู
กระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม
• ทานสามารถนําสงขอรองเรียนไดที่
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
- ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูด แู ลผลประโยชนของกองทุน โทร. 0-2724-5265 และ
0-2724-5263
• กองทุนรวมไมมีนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ภูมิลําเนาเพือ่ การวางทรัพย สําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายทีไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถามี)
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมลิ ําเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปนภูมลิ ําเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย
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สิทธิที่แตกตางระหวางผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน กับผูถือหนวยลงทุนปกติที่ซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม
ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนมีสิทธิที่แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนปกติที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อยางเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(1) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไมวากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน
(3) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูด ําเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของ
การลงทุนในหนวยลงทุน
(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่แตกตางเมื่อซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนตัวแทนใน
การรวบรวม และนําสงคําสั่งซื้อ และขายหนวยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริงของผูถือ
หนวยลงทุน (Omnibus Account) เชน การไดรับขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง เปนตน

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
รายชื่อ
1 นายวัชรา ตันตริยานนท
2 นายสุรพล โอภาสเสถียร
3 พลตํารวจเอก จารุวฒ
ั น ไวศยะ
4
5
6
7
8

นายลือชัย ชัยปริญญา
นายอนามัย ดําเนตร
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
นางลัดดาวัลย เมฆสุภะ
นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจดั การ
รายชื่อผูบริหาร

ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางชวินดา
หาญรัตนกูล
นายวิโรจน
ตั้งเจริญ
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวดารบุษป ปภาพจน
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกศุ ลวงศ

ตําแหนง
กรรมการผูจดั การ และรักษาการผูบริหารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผูจดั การอาวุโส ผูบริหารสายงาน ธุรกิจเครือขายธนาคาร
รองกรรมการผูจดั การ ผูบ ริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รองกรรมการผูจดั การ ผูบ ริหารสายงาน ธุรกิจลูกคาสถาบัน
รองกรรมการผูจดั การ ผูบ ริหารสายงาน กลยุทธและปฏิบัติการ
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• จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 177 กองทุน (ขอมูล ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
• มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 486,032,277,674.36 (ขอมูล ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

1

นางชวินดา หาญรัตนกูล

2

นางแสงจันทร ลี

3

นายศรชัย เตรียมวรกุล

4

นายสมชัย อมรธรรม

5

นายพีรพงศ กิจจาการ

6

นายยืนยง เทพจํานงค

7

นายวีระ วุฒิคงศิริกลู

8

นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี

9

นางสาวทิพวัลย ภัทรกิจนิธิกลุ

ตําแหนง
กรรมการผูจดั การและผูบริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหนี้
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนทางเลือก
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน
ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธการลงทุน
ดํารงตําแหนง ผูส ังเกตการณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายบริหารความเสี่ยง
ดํารงตําแหนง ผูส ังเกตการณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดํารงตําแหนง ผูส ังเกตการณ

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม

ลําดับ
1

รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

คุณพีรพงศ กิจจาการ - MS in Economics
University of
Southampton
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายชื่อผูจัดการกองทุน
ประสบการณการทํางาน
1. ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายลงทุนทางเลือก,
บลจ.กรุงไทย
2.ผูอํานวยการ, ฝายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
3. รองผูอํานวยการ, ฝายลงทุนทางเลือก,
บลจ.กรุงไทย
4. ผูชวยผูอํานวยการ, ฝายลงทุนตราสารหนี,้

หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูจัดการกองทุนหลัก
ฝายลงทุนทางเลือก
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ลําดับ

2

3.

4.

รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

KT-US

รายชื่อผูจัดการกองทุน
ประสบการณการทํางาน

บลจ.กรุงไทย
5. ผูจัดการ , ฝายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย
6. เจาหนาที่อาวุโส, ฝายลงทุนตราสารหนี,้
บลจ.กรุงไทย
7. เจาหนาที่อาวุโส, ฝายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
8. ผูชวยผูจัดการ, ฝายวิจัย, Merchant Partners
Securities
9. เจาหนาที่อาวุโส, ฝายลงทุน, Thailand Privilege Card
10. เจาหนาที่, Office of Venture Capital Fund
Management Office of SMEs Promotion
11. นักวิเคราะห, ฝายนโยบายและกลยุทธ,
SME Development Bank of Thailand
12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
คุณวรรกมล ลีวาณิชย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
1. ผูจัดการ, ฝายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ผูจัดการ, ฝายจัดการลงทุนตางประเทศ, บลจ.กสิกรไทย
3. ผูจัดการ, ฝายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
4. เจาหนาที่อาวุโส, ฝายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.
กรุงไทย
5. เจาหนาที่อาวุโส, ฝายลงทุนตางประเทศ, บลจ.ฟนนั ซา
6. เจาหนาที,่ ฝายลงทุนตางประเทศ, บลจ.ฟนันซา
คุณยืนยง เทพจํานงค - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 1. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน
University of Houston,
2. ผูอํานวยการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน
U.S.A.
3. ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
-รัฐศาสตรบัณฑิต
4. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
6. เจาหนาที่สวนพัฒนาตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
คุณกุลณัฐฐา
- Master of Science
1. Krung Thai Asset Management Public Company
อภิปริกิตติ์ชัย
Program in Finance
Limited: June 2013 – Current
(International Program),
Position: Fund Manager / Investment
Thammasat University
Department
- Bachelor of Art in
2. Kiatnakin Fund Management Company Limited:
Economics (International June 2011 – May 2013
Position: Fund Manager / Investment
Program), Thammasat
Department
University
3. Krung Thai Asset Management Public Company
Limited: February 2010 – June 2011

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผูจัดการกองทุนหลัก
ฝายลงทุนทางเลือก

ผูจัดการกองทุนรองที่ 1
ฝายลงทุนตราสารทุน

ผูจัดการกองทุนรองที่ 1
ฝายลงทุนตราสารหนี้
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ลําดับ

รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

KT-US

รายชื่อผูจัดการกองทุน
ประสบการณการทํางาน

หนาที่ความรับผิดชอบ

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
1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายกลยุทธการลงทุนและ
ผูจัดการกองทุนรองที่ 1
ลูกคาสัมพันธ, บลจ. กรุงไทย
ฝายกลยุทธการลงทุน
2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
และลูกคาสัมพันธ
3. ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
4. ผูอํานวยการ, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
5. Research Specialist, University of Hawaii
Economic Research Organization (UHERO), U.S.
6. Research Assistant, University of Hawaii
Economic Research Organization (UHERO), U.S.
7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S.
นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย (TDRI)

5.

ดร.สมชัย อมรธรรม

- Ph.D. (Economics)
University of Hawaii at
Manoa
- M.A. (Economics)
California State
University, Hayward
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐมิติ) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

6.

คุณศรชัย
เตรียมวรกุล

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, 1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหนี,้
ผูจัดการกองทุนรองที่ 2
ฝายลงทุนตราสารหนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บลจ.กรุงไทย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ 2. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.ภัทร
บัญชี), สถาบันเทคโนโลยี 3. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนและบริหารสภาพคลอง,
ราชมงคล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกลยุทธการลงทุนและนักลงทุน
สัมพันธ, บลจ.กรุงไทย
5. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนลงตราสารหนี,้ บลจ.
กรุงไทย
6. ผูจัดการ ฝายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
7. ผูชวยผูจัดการ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย, บล.ซิกโก จํากัด
(มหาชน)
8. ผูวิจัย ฝายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)
9. เจาหนาที่การตลาด ฝายคาหลักทรัพย บล.เคจีไอ

7.

คุณแสงจันทร ลี

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารทุน

ผูจัดการกองทุนรองที่ 2
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ลําดับ

รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

KT-US

รายชื่อผูจัดการกองทุน
ประสบการณการทํางาน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,
การเงินการธนาคาร (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนาที่ความรับผิดชอบ

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
3. ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารทุน
บลจ.กรุงไทย
4. ผูจัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน
บลจ.กรุงไทย
5. ผูจัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด
6. ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล บล. เอกธํารง
7. ผูชวยนักวิเคราะห สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ

ฝายลงทุนตราสารทุน

รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
• ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

0 2111 1111

• ธนาคารซิตี้แบงก

0 2232 2484

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

0 2638 8000, 02 626 7000

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

0 2697 5454
0 2777 7777

• ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

0 2633 6000

• ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

0 2359 0000

• ธนาคารออมสิน

0 2299 8000

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

0 2274 9400, 0 2276 1025

• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

0 2648 3333

• บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

1159

• บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

0 2305 7000

• บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด

0 2223 2288

• บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

0 2305 9000

• บริษัทหลักทรัพย เคเคพี ไดม จํากัด

Contact@dime.co.th

• บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0 2658 8888

• บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

0 2648 1111

• บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0 2363 6736

• บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด

0 2680 5000 และ 0 2034 4700

• บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด

0 2680 1111

• บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด

0 2508 1567
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• บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด

0 2108 8666

• บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด

0 2672 5999

• บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

0 2287 6950

• บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

0 2949 1999

• บริษัทหลักทรัพย ไพน เวลท โซลูชั่น จํากัด

0 2095 8999

• บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

0 2658 5800

• บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย เอ็กซสปริง จํากัด

0 2695 5000

• บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

0 2659 7000

• บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

0 2696 0000

• บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน)

0 2231 8600

• บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)

0 2829 6292, 0 2829 6293

• บริษัทหลักทรัพย ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

0 2841 9000

• บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด

0 2857 7000

• บริษัทหลักทรัพย ทรีนตี ี้ จํากัด

0 2343 9555

• บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

0 2633 6000

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

0 2217 8888

• บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

0 2231 3777

• บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

0 2831 8300

• บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0 2635 1700

• บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0 2222 5900

• บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จํากัด

094 5696 667

• บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด

0 2009 8000

• บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0 2088 9999

• บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด

0 6220 6677

• บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด

0 2680 5000

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เทรเชอริสต จํากัด

0 2061 9621

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด

0 2266 6697-8

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด

0 2861 4820 ตอ 544,545,546

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จํากัด

0 2107 1664

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จํากัด

0 2026 5100
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
รายชื่อผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277
นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย
รายชื่อผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
นาย ประวิทย วิวรรณธนานุตร หรือ นาย เทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาว ชมภูนุช แซแต หรือ นาย อุดม ธนูรัตนพงศ หรือนางสาว
ชุติมา วงษศราพันธชัย หรือ นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 ในฐานะผูสอบบัญชี
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ

ขอมูลอื่น
ขอกําหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ขอกําหนดการซื้อหนวยลงทุน
มูลคาขัน้ ตํ่าของการสั่งซื้อ :
มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล: 50,000,000 บาท
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ชนิดเพื่อการออม : ไมกําหนด
มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : 1,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไมกําหนด
วันและเวลาขายหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสัง่ ซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่ เปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอนื่ ๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถอื หนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทํา
การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนใน
ตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิม่ เติม
สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดใหมีคูมือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมใหกับผูถือหนวยลงทุนเพื่อทําการศึกษา
และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ดังนี้
1. กรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต และนําฝากไดที่
• สําหรับจองซื้อหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา (KT-US-A)
สั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด”
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-11020-5
• สําหรับจองซื้อหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KT-US-SSF)
สั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด ชนิดเพื่อการออม”
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
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- เลขที่ 153-6-11808-7
2. กรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต สั่งจายในนาม “KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.- FUNDSUBSCRIPTION ACCOUNT” และนําฝากไดที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซิตแี้ บงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
- เลขที่ 080-0-56700-9
3. กรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟตสั่งจายใน
นาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากไดที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
- เลขที่ 0001-114-0050423
4. กรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต สั่งจายในนาม“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากไดที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี
- เลขที่ 889-1-01226-1
5. กรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังตอไปนี้ รายละเอียดตามตารางดานลาง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใน
ภายหลังได โดยผูส นใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน)

• ธนาคารออมสิน

• บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด

• บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย ทรีนตี ี้ จํากัด

• บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

• บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย เคเคพี ไดม จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จํากัด
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• บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด

• บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด

• บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เทรเชอริสต จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย ไพน เวลท โซลูชั่น จํากัด

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จํากัด

• บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย เอ็กซสปริง จํากัด
ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต สั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจดั การ
กองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป ซึ่งบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชย ดังตอไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
เลขที่บัญชี 153-6-09908-2
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3
เลขที่บัญชี 777-0-04854-1
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3) เลขที่บัญชี 295-3-00099-9
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3
เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ
เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาชองนนทรี
เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่
เลขที่บัญชี 838-1-00322-0
- ธนาคารพาณิชยอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการสั่งซื้อหนวยลงทุนมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตามจํานวน
วงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหลงทุนในตางประเทศกอนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปดเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมกอนได โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหนวยลงทุน
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด” สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบ
คําสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น.
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ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดงั กลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ ผูลงทุนตองเปนบุคคลธรรมดา
ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และแบบคําขอ
เปลี่ยนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถอื หนวยลงทุนแลว
ในกรณีที่มียอดสั่งซื้อหนวยลงทุนซึ่งเมื่อแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลวอาจมีผลทําใหเกินวงเงินที่บริษัทจัดการไดรับอนุมตั ิใหสามารถ
นําเงินไปลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรกได โดยไมจาํ เปนตองแจงใหผูลงทุนหรือผูซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
2. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน
2.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสั่งซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย
หนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน
“ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูส ั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัท
จัดการเปนครั้งแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเริม่ ตั้งแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น.
2.2 การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและสมัคร
ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถ ือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งซือ้
หนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอ
ใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.3 การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ทีท่ ํา
การของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง
3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท
(3) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน
4.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ภายในระยะเวลาเสนอ
ขายครั้งแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษทั จัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รบั การสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันทีส่ ั่งซื้อเทานั้น หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัท
จัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอไป
ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส ั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟตของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเทานั้น
ผูถือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ
โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับ
จากการสั่งซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให
เปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซือ้ หนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยเปนไปตามที่บริษัท
จัดการกําหนด
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซือ้ หนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองยื่นชําระใหเสร็จสิ้นกอนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชยภายใน
วันทําการกอนวันทําการสุดทายที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น
ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผสู ั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได และผูส ั่งซื้อหนวย
ลงทุนที่ไดทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุนและขอคืนเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
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หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูส ั่งซือ้
หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไว
เปนหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดเรียกเก็บเงินตามคําสั่ง
หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว
ในกรณีที่การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูสงั่ ซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับผูส ั่งซื้อหนวยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
4.2 อินเทอรเน็ต (Internet)
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส ั่งซื้อ
หนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา
มี) กอนเปดใหบริการ
5. การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวนในกรณีที่
การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจาํ นวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ โดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดชําระ
คาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่เสนอขายครั้งแรกกอนสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปด
ประกาศแจงใหผสู ั่งซื้อหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจดั สรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได
โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา
ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/
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ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
ชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจดั สรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา
6. การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามขอ 5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจดั สรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนสวนทีไ่ มได
รับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียล งทะเบียนหรือโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผสู ั่งซื้อหนวยลงทุน ตามที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการ
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถขาย
หนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุม บุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษทั จัดการประสงคจะยุตโิ ครงการ เนื่องจากขายหนวยลงทุนใหแกผลู งทุน
ไดถึง 35 ราย แตมีมลู คาหนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดพรอม
ทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผสู งั่ ซื้อหนวยลงทุน ตามที่อยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและดอกเบีย้ ที่เกิดขึ้นในชวง
ดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่
ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุตกิ ารขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึง่ ภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขาย
หนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัตใิ หจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผู
ซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจดั ตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบีย้ ในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชําระเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนจนครบถวน
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การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อ
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตามวันและ
เวลาที่บริษัทจัดการกําหนด
สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดใหมีคูมือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมใหกับผูถือหนวยลงทุนเพื่อทําการศึกษา
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดงั กลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึง่ จะติดประกาศไว ณ บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง
3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ
(3) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
4. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน
.4.1. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
• ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถสั่งซือ้ หนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยกรอกใบคําสั่งซื้อหนวย
ลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด
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• ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสงใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) พรอมทั้งชําระคาสัง่ ซื้อ
หนวยลงทุนเต็มจํานวน
4.2. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ เมื่อผูถือหนวยลงทุน
ไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถสั่งซือ้
หนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัตติ ามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหนาจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามที่
ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะถือวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น.ของวันทําการซื้อขายใดเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายนั้น
และการสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 ของวันทําการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํา
รายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่
บันทึกรายการเปนหลัก
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูส ั่งซื้อและเครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งใหหักเงินเพื่อซือ้ หนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระคา
ซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับของกับการซื้อหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวยลงทุนตาม
คําสั่งซื้อหนวยลงทุนในครั้งนั้น
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เมื่อนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอยแลว
เปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึกขอมูลการ
ขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผลู งทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี)
4.3. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปนี้
เมื่อผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว
สามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทํารายการที่ไดรับฟงจากระบบ
ซื้อหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจนครบขัน้ ตอน
การสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายใด เปนการทํารายการสัง่ ซื้อ
หนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายนัน้ และการสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุด
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ทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพทของ
ธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูสั่งซื้อและระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งใหหักเงินเพื่อซือ้ หนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระคา
ซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเกี่ยวของกับการซื้อหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวยลงทุนตาม
คําสั่งซื้อหนวยลงทุนในครั้งนั้น
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเมื่อนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอย
แลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึกขอมูล
การขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผลู งทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี)
4.4. การสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต
โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวนและ
ถูกตองและยื่นใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถามี) ระบบ
จะไมหักเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซื้อหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการซื้อ
หนวยลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใชบริการเดิม
กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิกหนังสือ
ยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถามี)
4.5. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
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บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
4.6. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพท (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทางโทรศัพทเคลื่อนที่
หรือการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ
ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
4.7. การสั่งซื้อผานไปรษณีย
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียไ ด โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน
5.1. บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูสั่งซื้ออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต ผู
สั่งซื้อตองขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชี
จองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือ
ผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนที่
เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยเปนไปตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด หรือชําระเปน
เช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเทานั้น
ในกรณีที่ผสู ั่งซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือวาผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายที่สามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทํา
การซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูส ั่งซือ้
หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไว
เปนหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส ั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปน
กรณีพิเศษ
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5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงิน
ฝากตามทีผ่ ูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝาก
ในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภท
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปน
ผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจง
ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินทีไ่ ดรบั จากการสั่งซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษา
ไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปน
บัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดย
บริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บ
รักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว
เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดย
บริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
5.5 อินเทอรเน็ต (Internet)
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส ั่งซื้อ
หนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอตั โนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทางโทรศัพทเคลื่อนที่
หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอนื่ ใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผูส ั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
5.7. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานไปรษณีย
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ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียไ ด โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผูส ั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
6. การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวยลงทุน ณ สิ้นวันที่
จํานวนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนจํานวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจะคํานวณ
ตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรบั ชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนให
ตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย
หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น กอนคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่นๆ สําหรับคําสัง่ ซื้อ
หนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน”
ในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะใหสิทธิแกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดย
อัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นกอนคําสัง่ ซื้อ
หนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่น ในกรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร
หนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่สั่งซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสั่งซื้อเขามา
(Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจดั สรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจาํ เปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
ชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
7. การคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน
ในกรณีที่ผสู ั่งซื้อหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อกอนไดกอน และหากมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกัน และมี
หนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผสู ั่งซื้อหนวยลงทุนที่สั่งซื้อพรอมกันนัน้ ตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผสู ั่งซือ้ หนวยลงทุนแตละรายสั่งซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจดั สรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรร
พรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผสู ั่งซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผสู ั่งซื้อหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน
ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันที่สั่งซื้อหนวยลงทุน
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8. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน
ในการชําระคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผสู ั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได
การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอ เมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพื่อให
บริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส ั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนกรณีพิเศษ
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลใหผลู งทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลีย่ นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือ
กําหนดใหสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ทีส่ งผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไมสามารถ
คํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(2) ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอืน่ ใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน
วันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมคี ําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวย
ลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป
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ขอกําหนดการขายคืนหนวยลงทุน
รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
กรณีแบบดุลยพินิจของผูล งทุน
ชนิดจายเงินปนผล : มี
ชนิดสะสมมูลคา : มี
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดผูลงทุนกลุม /บุคคล: มี
ชนิดเพื่อการออม : มี
1. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ในการขายคืนหนวยลทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้
(1) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตามรายละเอียดวันทํา
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ระบุไวในขอ ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวนและ
ยื่นตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตั้งแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.
บริษัทถือวาคําสั่งขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มผี ูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุน
เปนมูลคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอน
เปดใหบริการ
(3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
(4) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
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(5) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่
ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
(6) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานไปรษณีย
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด
2. เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากผู
ถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว
ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษทั จัดการเปนกรณีพเิ ศษหรือเปนกรณีที่
บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมลู คาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมี
ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด
เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได
3. การจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุน
การจัดสรรการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีทสี่ ั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมีเงินสด
ไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นใหผสู ั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอม
กันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละรายสั่งขายคืนมานั้น
ยกเวนในกรณีตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผสู ั่งขายคืนหนวย
ลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

P a g e 51 | หนังสือชีช้ วนสวนขอมูลกองทุนรวม

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
KTAM US Growth Equity Fund

KT-US

ในกรณีที่ผสู ั่งขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารับซือ้ คืน
หนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนนั้น
ในกรณีที่ผสู ั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยม
ตําแหนงที่ 5 ทิ้ง
การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส ั่งขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวยลงทุน
ตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืน
ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถอื หนวยลงทุนสั่งขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ในกรณีที่ผสู ั่งขายคืนหนวยลงทุนสัง่ ขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนมีมลู คาตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดนั้นดวยวิธีการเดียวกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนสั่งขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงมูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจงใหผสู นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ติด
ประกาศใหผูลงทุนทราบ
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผสู ั่งขายคืนหนวยลงทุนตามการสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่บริษัท
จัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนนัน้
กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ชนิดจายเงินปนผล : ไมมี
ชนิดสะสมมูลคา : ไมมี
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ไมมี
ชนิดผูลงทุนกลุม /บุคคล: ไมมี
ชนิดเพื่อการออม : ไมมี
หลักเกณฑการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตไิ มเกินปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติแลวแตกรณี
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2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกินปละ 2 ครั้ง
ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ หผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาที่
Website ของบริษัทจัดการกอนวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัตเิ ปนวันหยุดทําการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจากรายไดจากการลงทุนสุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถามี) โดยการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติดังกลาวจะไมเกินจํานวนเงินสดที่มีอยู ณ ขณะนั้น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทมี่ ีรายชื่ออยูตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
ทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มลี ักษณะใน
ทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลีย่ นหนวยลงทุน
ภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผถู ือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
ถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มี
ชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดเมื่อ
สิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตกรณีตามเกณฑทสี่ ํานักงานก.ล.ต.กําหนด
(3) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไมจําเปนตองแจงใหทราบหรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนอีกแตอยางใด และผูถือหนวยลงทุน
จะไมโตแยงหรือยับยั้งการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตจิ ะทําใหจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแต
ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูส นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
3. การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา
ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม
วิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยน
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หนวยลงทุนไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตในกรณีตามเกณฑที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนด
ในการชําระคืนคาขายหนวยลงทุนโดยการโอนหรือนําเขาบัญชีเงินฝากนี้ ถาหากบริษัทจัดการไมสามารถโอนหรือนําเงินเขาบัญชีตามทีผ่ ถู ือ
หนวยลงทุนไดแจงไวไมวาดวยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกเช็คขีดครอมคาขายคืนหนวยลงทุนสั่งจายผูถือหนวย
ลงทุนและจัดสงทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูในสมุดทะเบียนผูถ ือหนวยลงทุน
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
- กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสัง่ ขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่ เปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอนื่ ๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถอื หนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทํา
การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนใน
ตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิม่ เติม
- กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกินปละ 2 ครั้ง ใน
อัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาที่
เว็บไซตของบริษทั จัดการกอนวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทบี่ ริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัตเิ ปนวันหยุดทําการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยูตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถ ือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และ
ราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูก ับ
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ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัด
จากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผล
กระทบตอการชําระราคา ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได โดยเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปน
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษทั จัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลีย่ นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเห็น
วาเกิดเหตุการณใดๆ ทีส่ งผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมี
ผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา
หลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผู
ถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม
เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(2) ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอืน่ ใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน
วันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมคี ําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวย
ลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ขอกําหนดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :
การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนําเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางชนิดของหนวยลงทุนภายในกอง
เดียวกันดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน
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ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการและแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน
สําหรับชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังชนิดหนวย
ลงทุนเพื่อการออมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ภายในวันทําการซื้อขายสุดทายของปนั้นๆ เพื่อประโยชนในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้ หนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สําหรับการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง/ชนิดหนวย
ลงทุนตนทาง แลวนําไปชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหนวยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต
ละรายการของผูถือหนวยลงทุน ตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก อาจเปนผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนัน้ ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษาและ
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายภาษีอากร
สําหรับหนวยลงทุนชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล และชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลง
ทุนเขากองทุน และ/หรือชนิดหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เปนการชั่วคราว หรือถาวรก็ไดโดยบริษัทจัดการจะประกาศลวงหนากอนการป
ดรับคําสั่งซื้อ /คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา โดยติดประกาศดังกลาวไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถาม)◌ี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศปดรับคําสั่งซื้อ /คําสั่งสับเปลี่ยนหน
วยลงทุน เขาเปนการชั่วคราวหรือถาวร
บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปด
ใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหเทานั้น
1 วิธีการสับเปลีย่ นหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดระหวางกองทุนที่ระบุ ดังตอไปนี้
1) การสับเปลีย่ นหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปดภายใตการจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลีย่ นหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมเพื่อการออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลีย่ นจากกองทุนเปดใดๆ ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลีย่ นหนวยลงทุนกองทุนรวมเพือ่ การออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปดใหสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมเพื่อการออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนเปด
ใดๆ ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนดไดในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไมถือวาเปนการ
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แกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผานชองทางอื่นที่เหมาะสมกอนเปดใหบริการ
1.) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลีย่ นการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1.1) การสับเปลีย่ นหนวยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ภายใน
วันและเวลาที่ระบุในขอ 3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน โดย
ระบุชื่อกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะออกจาก
กองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และยืน่ คําสั่งตอบริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปน
หลักฐาน
(3) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนครั้งละไมตาํ่ กวาจํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการ
สั่งขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจาํ นวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลีย่ นหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการ
ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไม
เพียงพอที่จะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าทีร่ ะบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนาํ เงินไปซื้อ
หนวยลงทุนตามทีร่ ะบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผถู ือหนวยลงทุนไดระบุไวในคําขอเปด
บัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวม
วันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา เวนแต กรณีเปนหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว
(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่ จะนําไปซื้อ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยนื่ คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ
บริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถอื หนวยลงทุนได เนื่องจากอยูใน
ระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ“การไมขายไมรบั ซือ้ คืนไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง” “การหยุดขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวเปนคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการ
สับเปลี่ยนครั้งตอไป
(8) เมื่อผูถือหนวยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่ นไมได หากรายการดังกลาวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตองแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนา
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1.2) การสับเปลีย่ นหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ
บริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ
1.3) การสับเปลีย่ นหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่
ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
2.) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตการบริหารจัดการของบริษัท
จัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม มายัง
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน หรือใบคําสั่งอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลีย่ น ชื่อกองทุน
และรายละเอียดอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยืน่ ที่บริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน
บริษัทจัดการจะถือวันที่ทํารายการสับเปลี่ยนเขาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 2. เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อการ
ออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ลาชากวาเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ 2. แตยังไมเกินกวาวันที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันที่ทํารายการสับเปลี่ยนเขาให
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 2. ไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวม
เพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ลาชากวาวันที่
กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือวารายการดังกลาวเปนรายการซื้อ มิใชรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยระบุไวใน
หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อแนบเปนหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําป
3.) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอืน่
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือใบคําสั่งอื่นใดที่บริษัท
จัดการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหนวยลงทุนที่ตองการไดรับจากการขายคืนกองทุนตนทางเพื่อไปลงทุนในกองทุน
ปลายทางหรือจํานวนหนวยลงทุนที่ตองการจะสับเปลีย่ นออกจากกองทุนตนทาง ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพรอมทั้งเอกสารอื่น
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ใดที่บริษัทจัดการกําหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไป
ยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบ
สําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองแจงตอบริษัท
จัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวเอง
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินทีต่ องการสับเปลี่ยนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุน
คงเหลือในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงศจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฎอยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจาํ นวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตาํ่ กวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลีย่ นหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน) ซึ่งหักคาธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ในกรณีดังกลาวใหแกกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผูถือหนวยประสงคจะ
ซื้อหนวยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ดังกลาวตามที่ระบุ
ไวในใบคําขอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ไมเกินกวาวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ กฎหมายภาษีอากรกําหนด ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลคาขั้นตํ่าในการขายหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางดวย หากมูลคาเงินโอนไปเพื่อซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไมเพียงพอตอมูลคา
ขั้นตํ่าของการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชนทางภาษีได
4.) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (การโอนยายการลงทุน กรณีหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม) เมื่อเกิดเหตุการณเลิกกองทุนรวม
เมื่อเกิดเหตุการณเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนยายการลงทุนระหวางกองทุนรวมเพื่อการออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที่มีความเสี่ยง
ตํ่าสุด ภายใตการจัดการของบริษทั จัดการกอน
ทั้งนี้ หากไมมีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใตการจัดการของบริษทั จัดการขางตน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการใชดุลยพินิจในการโอนยายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการอื่น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายกองทุนโดยเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุน
รวม” (สวนขอผูกพัน)
2. ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังนี้
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2.1 การกําหนดราคารับซื้อคืนกรณีเปนกองทุนตนทาง จะใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนไดทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลว หักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)
2.2 การกําหนดราคาขายหนวยลงทุนกรณีเปนกองทุนปลายทาง จะใชราคาขายหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายที่บริษัทจัดการกําหนด
ขึ้นเปนการทั่วไป ทั้งนี้ วันทําการซื้อขายดังกลาวจะตองไมเกินวันทําการที่กองทุนไดรับเงินจากกองทุนตนทาง
3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
• กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบปกติ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบ
ลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทํา
การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนใน
ตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
• กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ตามที่ระบุไวในขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปน
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลีย่ นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเห็น
วาเกิดเหตุการณใดๆ ทีส่ งผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมี
ผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา
หลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผู
ถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม
เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส นับสนุนการขาย
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หรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(2) ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอืน่ ใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน
วันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมคี ําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวย
ลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
การซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควบกรมธรรมประกันชีวิต
การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนอาจมีขอกําหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม โดยสามารถติดตอขอรับรายละเอียดของกรมธรรมไดที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปดใหซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต ไดทุกชนิดหนวยลงทุน ยกเวน
หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link)
การซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปดใหผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรียกวากรมธรรมประกันชีวิตควบ
หนวยลงทุน โดยติดตอกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต
อาจมีขอกําหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนกอน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะยกเลิกการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตได โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูล งทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศทีส่ ํานักงานของ
บริษทั จัดการและบริษัทประกันชีวติ และแจงใหสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปดใหซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต ไดทุกชนิดหนวยลงทุน ยกเวนหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวติ มี ดังนี้
1. มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นตํ่าของการขายคืนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหนวย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
เนื่องจากการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตมีขอกําหนดที่เกี่ยวของกับกรมธรรม เชน การเวนคืนกรมธรรม สัดสวนการเลือก
ลงทุนแตละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักคาใชจายที่เกี่ยวของกับกรมธรรม เชน คาการประกันภัย เปนตน
ดังนั้น การสั่งซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตจึงมีขอกําหนดในเรื่องมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาขั้นตํ่าของการ
สั่งขายคืน จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้น
ตํ่า ซึ่งอาจแตกตางจากการซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว
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ผูลงทุนสามารถศึกษาขอกําหนดดังกลาวได ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขาย
ที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
2. การเสนอขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต
ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษทั ประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษทั
ประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งซือ้ หนวยลงทุน และชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลคาขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหนวยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหนวย
ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีผ่ ูลงทุนไดรับ
จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนที่กําหนดไวในโครงการ และ
คําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดรับเอกสารและเงินจองซื้อครบถวน และไดพิจารณาอนุมัติกรรมธรรมแลว และจะ
สมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน
โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีการสั่งซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแลวเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว อาจเขาขายลักษณะการทําธุรกรรมฟอก
เงิน หรือการกอการราย หรือขัดตอประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดตอขอจํากัดที่กําหนดไวในโครงการ หรือเขาขายบุคคลที่บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบตอการลงทุนของผูลงทุน หรือตอผูถอื หนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียง หรือตอ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลคาขั้นตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหนวยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนําสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่
ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่กําหนดไวในโครงการ และคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมายังบริษัท
จัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนจนครบถวนกอนสงคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และไดทํา
รายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น
ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไวในแบบฟอรมหรือในกรมธรรม
(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนประจําทุกเดือนเพื่อนําคาขายคืนหนวยลงทุนมาชําระคาการประกันภัย
คาใชจายในการดําเนินการ และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม หรือคาธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม ซึ่ง
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มูลคาในการขายคืนอาจตํา่ กวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน
เปนรายป
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบคาใชจายลาสุดไดทางโทรศัพท หรือชองทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต
4. การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะ
ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา โดย
บริษัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผถู ือกรมธรรม ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา
ซึ่งวิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเปนไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรมประกันชีวติ ควบหนวยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกันชีวิต โดยจะดําเนินการใหอยูภ ายใต
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (ขอผูกพัน) ขอ 14 “การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูออกและจัดสงใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน
ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสั่งซือ้ หรือขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมออกใบ
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน
6. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนผานบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเงือ่ นไขที่
ระบุไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งตามแบบฟอรมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตกรมธรรมประกันชีวิต
ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไวเทานั้น โดยตองเปนการทํารายการผานบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนดังกลาว
หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดหนึ่ง (กองทุนเปดตนทาง) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปด
ปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูด ําเนินการนํา
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทาง ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนกองทุน
เปดปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเกิดรายการดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน
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บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางสวน เปนการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นวาไมเปนประโยชนหรือมีผลกระทบในทางลบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหนวยลงทุนตนทางตํ่ากวาจํานวนขั้นตํา่ ที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือกรณีทยี่ กเลิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม
วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดย
กรอกรายละเอียด ในแบ บฟอรมใหชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไมดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไวในแบบฟอรมหรือกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวทันที โดย
ไมจําเปนตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ผูลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่ นการถือหนวยลงทุนไมได หากรายการสับเปลีย่ นการถือหนวยลงทุนนั้นไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลวไมวา กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูจ ัดสงหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแตวันที่ได
ดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะ
จัดสงรายงานยืนยันการรับคําสั่งครั้งแรก หรือสรุปสงเปนรายงานรายป แลวแตกรณี ทั้งนี้ ผูถือหนวยสามารถสอบถามสถานการณลงทุนได
ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
7. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหนวยลงทุน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทประกันชีวิตไดทุกวันและเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ไดแก การซื้อหนวยลงทุน (การชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)การขายคืนหนวย
ลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรมประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดสวนลงทุน
อัตโนมัตไิ ดโดยสงคําสั่งตามแบบฟอรมและปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
8. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนมีสิทธิที่แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนปกติที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อยางเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(1) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไมวากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน
(3) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูด ําเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของ
การลงทุนในหนวยลงทุน
(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่แตกตางเมื่อซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนตัวแทนใน
การรวบรวม และนําสงคําสั่งซื้อ และขายหนวยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริงของผูถือ
หนวยลงทุน (Omnibus Account) เชน การไดรับขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง เปนตน
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9. การจัดสงเอกสารใหกับผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวติ
(1) เอกสารกองทุนรวม เชน รายงานหกเดือน รายงานประจําป หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดสงใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดําเนินการจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนหลังจากที่ไดรับเอกสารจาก
บริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดสงรายงานแสดงฐานะการเงินใหผูถือหนวยลงทุนเปนรายป ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน
ดังกลาวไดทางชองทางที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือรองขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได ตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด
10. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล งทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นๆ จากผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ในอัตราที่
แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ขอกําหนดอื่นๆ
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามทีเ่ ห็นสมควรในกรณีที่สวน
ราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปลี่ยน แกไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน
ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกองทุนไมวาจะเปนเรือ่ งของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงือ่ นไข หรือรายละเอียดตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแตงตั้ง
ผูจัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุน และการ
ชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพิม่ เติมกรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือ
การหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ทั้งนี้ การแกไขเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทําได
2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการ
จัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มมี ูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคล
ดังกลาว (churning)
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ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย
บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเรื่องที่ไมพึง
กระทํา เวนแตเปนการรับผลประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เปนประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ไดที่ www.ktam.co.th "
3) ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA)
โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ ึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศ
ที่เกี่ยวของ”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่
FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการ
กําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน
ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพือ่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบทีส่ ําคัญในสองกรณี คือ
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ตน
ตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนด
ของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่
ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูส นับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ
ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่
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เกี่ยวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศ
ที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน
และผูส นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด)
ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลทีไ่ ดรับ เปนตน) ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนัน้ กับ
บริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกีย่ วของกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลีย่ นแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกีย่ วของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
กฎหมายดังกลาว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกีย่ วของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนีต้ ามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
แจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงทีไ่ ดระบุไวในคําขอเปดบัญชี
(1) ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นได
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หากมีการ
ดําเนินการทีส่ อดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจ
ตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุน
ที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด) เทานั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ
(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือ
ดําเนินการอื่นใดทีร่ าชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน
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4) การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพยสําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภมู ิลําเนาในประเทศไทย (ถามี)
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมลิ ําเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปนภูมลิ ําเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย
5) ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อผูถือหนวยลงทุนขายคืน หรือ
โอนยายหนวยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณตนทุน และผลประโยชน และหักเงินลงทุนแตละรายการตามวิธีการ"เขากอน
ออกกอน" (first in first out :FIFO) โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑทสี่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
ทั้งนี้ วันที่ลงทุนหมายถึง วันที่ผูถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแตละรายการ
และในกรณีที่เปนการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ใหหมายความถึง วันที่ผูถือหนวยลงทุน
ลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น
(2) หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการ
อยางนอยตามแบบที่สมาคมประกาศกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดสงหนังสือดังกลาวใหกับผู
ถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในแตละป
บริษัทจัดการจะยุติการจัดทําหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม สําหรับยอด
ซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่สิ้นสุดการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่จายเปนคาซือ้ หนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม
และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ที่ผูถือหนวย
ลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอยางนอยตาม
แบบที่สมาคมประกาศกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดสงหนังสือดังกลาวพรอมเช็คคาขายคืนหนวยลงทุน หรือ
เงินโอนคาขายคืนหนวยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากผูถือหนวย
ลงทุน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเนื่อง และเพื่อใหเก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได
(4) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือแสดงการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอยางนอยตามแบบทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด และจัดสงหนังสือดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการขาย
คืนหนวยลงทุนเพื่อเปนขอมูลแกผถู ือหนวยลงทุนในการดําเนินการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไวเปน
หลักฐานใหเจาพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได
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(5) บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน รวมถึงจะจัดใหมรี ะบบงานในการ
ขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนตาม
หลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
รายงานสถานะการลงทุนการกูยมื เงินและการกอภาระผูกพัน
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
มูลคา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
รายละเอียดการลงทุน
KTUS
มูลคาตามราคาตลาด
หลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ
2,911,388,562.49
หนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio
2,911,388,562.49
สัญญาซื้อขายลวงหนา(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)
-21,043,255.72
สัญญาที่อางอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอรเวิรด มี 5 คูสัญญา
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเชื่อถือ : AA-2,907,506.57
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเชื่อถือ : AA+
-8,567,525.79
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเชื่อถือ : AAA
-849,442.76
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเชื่อถือ : AA-1,905,651.40
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความนาเชื่อถือ : AA+
-6,813,129.20
อื่นๆ
-1,974,390.76
ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
-74,664,360.00
ประเภทรายการคางรับอื่นๆ
85,479,149.42
ประเภทรายการคางจายหรือหนี้สนิ อื่นๆ
-12,789,180.18
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
2,888,370,916.01

%NAV
100.79
100.79
-0.73

-0.10
-0.30
-0.03
-0.07
-0.24
-0.06
-2.58
2.959
-0.44
100.00

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
มูลคา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
กลุมของตราสาร
มูลคาตามราคาตลาด
%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย
0.00
0.00
หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ค) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัททีไ่ ดรับ rating ในระดับ investment grade
0.00
0.00
เปนผูออก/ผูรบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ง) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับที่ตาํ่ กวา
0.00
0.00
investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
สัดสวนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดวาจะลงทุนในกลุม (ง)
15.00% NAV
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ประเภท
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
มูลคา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ผูออก

หนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth
Portfolio

มูลคาตาม
ราคาตลาด
2,911,388,562.49

AllianceBernstein
(Luxembourg) S.à r.l

บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศ
ดังนั้น จึงไมมีคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
PTR = N/A
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ไดที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ยอนหลัง
ตั้งแตวันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้ รอบปบัญชีที่ผานมาของ
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
คือ -26.90%
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
วันจดทะเบียน/
วันเปลี่ยนแปลง
นโยบายการ
ลงทุน

กองทุน

ราคา
ตอหนวย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2565)
% ตามชวงเวลา
% ตอป
YTD

ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ป
3 ป
5 ป
10 ป

ตั้งแตวันจด
ทะเบียน
กองทุน
10.48%
17.63%

KT-US-A
3 มีนาคม 2558 19.9342 -10.07% -6.45% -4.10% 19.19% 21.40% 14.33% N/A
Benchmark
-9.17% -5.80% 1.30% 30.00% 29.03% 20.77% N/A
ความผันผวนของ
27.46% 23.80% 19.18% 18.42% 23.22% 20.39% N/A
20.73%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
28.59% 23.79% 19.35% 18.83% 24.96% 21.69% N/A
20.07%
ตัวชี้วัด
Benchmark = คํานวณจาก Russell 1000 Growth Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสกุล
บาท โดย Benchmark ตังแต่
้ จัดตังกองทุ
้
น ถึง วันที่ 21 ก.ย. 61 คํานวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสกุลบาท
ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป

ป
KT-US-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดวยวิธีการตามปปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และคาความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ตอป
2555 2556 2557 2558 2559
2560
2561
2562
N/A
N/A
N/A -5.33% 2.51% 10.74% -4.36% 29.66%
N/A
N/A
N/A 11.87% 5.49% 18.15% -3.20% 27.65%

2563
28.00%
37.95%

2564
29.93%
42.52%

N/A

N/A

N/A

18.64% 24.25%

10.99%

18.81%

12.52%

33.50%

17.20%

N/A

N/A

N/A

16.67% 14.05%

8.85%

19.40%

14.32%

36.29%

17.78%

* ผลการดําเนินงานป 2558 เปน % ตามชวงเวลา
Benchmark = คํานวณจาก Russell 1000 Growth Total Return Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุล
บาท โดย Benchmark ตั้งแตจัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 21 ก.ย. 61 คํานวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ คํานวณโดยปรับสวนตางของ
อัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท
ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน
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อัตราสวนการลงทุนของกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
อัตราสวนการลงทุน
อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย
ลงทุน
การลงทุนในตราสารภาครัฐตางประเทศ
ลงทุน
- กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
- กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade
ลงทุนไมเกินรอยละ
แตตากวา 2 อันดับแรก
การลงทุนในหนวย CIS
ลงทุน
การลงทุ น ในเงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ยบเท าเงิ นฝากของ
ลงทุนไมเกินรอยละ
ธนาคารพาณิชยในประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
การลงทุ น ในเงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ยบเท าเงิ นฝากของ
ลงทุนไมเกินรอยละ
สถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก
ลงทุนไมเกินรอยละ
ที่ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิ ช ย ต  า งประเทศที ่ ไ ด ร ั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบธุ ร กิ จ
ธนาคาร พาณิชยในประเทศไทย
การลงทุนในทรัพยสินของผูออก/คูสัญญาในประเทศที่มี
ลงทุนไมเกินรอยละ
อันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
การลงทุนในทรัพยสินของผูออก/คูสัญญาในตางประเทศที่มี
ลงทุนไมเกินรอยละ
อันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุม กิจการ (group limit)
การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกลุมกิจการหนึ่ง
ลงทุนไมเกินรอยละ
อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก
ลงทุนรวมกันไมเกินรอยละ
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร
พาณิชยบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเ◌งิน ที่มีเงื่อนไข
รวมกันไมเกินรอยละ
หามเปลี่ยนมือแตกองทุนไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิ
เรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมี

ไมจํากัดอัตราสวน
ไมจํากัดอัตราสวน
35
ไมจํากัดอัตราสวน
20

20

10

10
10

25
45 เฉลี่ยในรอบปบัญชี

25
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อัตราสวนการลงทุน
เงื่อนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได/เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน / Total SIP
การเขาทําธุรกรรม reverse repo
ลงทุนไมเกินรอยละ
25
การเขาทําธุรกรรม securities lending
ลงทุนไมเกินรอยละ
25
total SIP ซึ่งใหรวมถึง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อที่
ลงทุนรวมกันไมเกินรอยละ
15
ตัวตราสารและผูออกตราสารที่ตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได
(non-investment grade / unrated) ดวย
การเขาทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ลงทุนไมเกิน
มูลคาความเสี่ยงที่มีอยู
ลดความเสี่ยง (hedging)
หนวย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ลงทุนไมเกินรอยละ
20
อัตราสวนการลงทุนทีค่ ํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)
หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ลงทุนไมเกินรอยละ
25
การลงทุนในตราสารหนี้ ของผูออกรายใดรายหนึ่ง
ลงทุนไมเกินรอยละ
1 ใน 3 ของมูลคาหนี้ สินทางการเงิน
(financial liability) ของผูออกตราสาร
รายนั้น
หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ลงทุนไมเกินรอยละ
- ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS
ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหนวย CIS ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถวน ดังนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหมโดยมีอายุไม
เกิน 2 ป
(1.3) เสนอขายตอผูลงทุนในวง
กวาง

สถาบันการจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตงั้ แต 1 ป ขึ้นไป
จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ
สูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
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AA

องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แต
อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA
A องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
BBB องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่
เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
BB องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวา
ระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
อื่นๆซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ
B
องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า
และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ
C องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผูออกตราสารหนี้ไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ อยางมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได
D องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเนนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default
Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After Default)
แตอยางใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเปน 5 ระดับ ดังนี้
T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับ
ความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับที่นาพอใจ
T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ
D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเปนอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของ
ผูออกตราสารหนี้โดยไมรวมความเสี่ยงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใชเครื่องหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุวาตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกลาวเปนตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยที่ความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน
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ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ
ผูออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตรา
สารหนี้โดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารนั้นๆ หรือองคกรซึ่งรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสาร
นั้นๆ ทั้งนี้ แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไมเปลี่ยนแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผลตอ
สาธารณะไปแลวในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณสําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงินขององคกรที่ทริส
เรทติ้งจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนใหนักลงทุน
ระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดวย เหตุผล (Rationale) ที่แจงเหตุในการออก
ประกาศเตือนพรอมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกับอันดับเครดิตปจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโนมอันดับ
เครดิต” (Rating Outlook)
เครดิตพินิจ เปนการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ)
และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน)
สถาบันการจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Fitch Rating
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ
นาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มคี วามเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กนอย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความเปนไปได
มากกวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตาม
กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา
BB (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมี
ความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่าอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้น และ
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ความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องเทานั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้น
ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว
D (tha) อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนีซ้ ึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปจจุบัน
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตรา
สารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่
ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับ
ความนาเชื่อถือที่กําหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู
ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา
F3 (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี ้ต ามเงื ่ อ นไขของตราสารการเงิน ตามกํ า หนดเวลาในระดั บ ปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมี
ความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา
B (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สําหรับประเทศไทย
เครื่องบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตางออกจากการจัด
อันดับความนาเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชือ่ ถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ
เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความนาเชื ่อ ถื อในระยะยาวและจะไมมี การระบุสัญลัก ษณต อทายดั งกล าวสํ าหรับ อั นดับความนาเชื ่อ ถือ ในระยะสั้ น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนักลงทุนทราบวา
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มีความเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจ
ระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความ
นาเชื่อถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการ
ปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้นๆ
ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม(1)
1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได (2)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
• คาธรรมเนียมการจัดการ(3)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(3)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
(ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน
ตปท.ที่คิดไมเกินรอยละ 0.0535)

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง KT-US-A :1 ก.พ.64-31 ม.ค.65
(1 ก.พ.62-31 ม.ค.63) (1 ก.พ.63-31 ม.ค.64) KT-US-SSF: ตั ้งแต่ 22 ก.ย.65
เปนตนไป
(% ตอปของ NAV)

ไมเกิน 5.35
ไมเกิน 5.35
ไมเกิน 5.35
ไมเกิน 5.35
ไมเกิน 5.35
ไมเกิน 5.35

1.12
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

1.10
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

1.08
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
N/A

ไมเกิน 2.675
ไมเกิน 2.675
ไมเกิน 2.675
ไมเกิน 1.605
ไมเกิน 1.605
ไมเกิน 2.675

0.83
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

0.83
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

0.82
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
0.8346

ไมเกิน 0.0749
ไมเกิน 0.0749
ไมเกิน 0.0749
ไมเกิน 0.0749
ไมเกิน 0.0749
ไมเกิน 0.0749

0.03
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

0.03
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

0.03
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
0.03

P a g e 77 | หนังสือชีช้ วนสวนขอมูลกองทุนรวม

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
KTAM US Growth Equity Fund

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม(1)
• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน(3)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
• คาธรรมเนียมอื่นๆ
- คาโฆษณาประชาสัมพันธ
o ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
o ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
- คาสอบบัญชี
- คาธรรมเนียมธนาคาร
คาใชจายอื่นๆ (4)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได
รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย

KT-US

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง KT-US-A :1 ก.พ.64-31 ม.ค.65
(1 ก.พ.62-31 ม.ค.63) (1 ก.พ.63-31 ม.ค.64) KT-US-SSF: ตั ้งแต่ 22 ก.ย.65
เปนตนไป
(% ตอปของ NAV)
0.21
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
0.21

ไมเกิน 0.214
ไมเกิน 0.214
ไมเกิน 0.214
ไมเกิน 0.214
ไมเกิน 0.214
ไมเกิน 0.214

0.21
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

0.21
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

ตามที่จายจริง แตไมเกิน
1,070,000 บาท
ไมเกิน 1.07

-

-

-

-

-

-

ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง

0.02
-

-

-

0.03
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

0.03
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

0.02
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

-

-

-

1.12
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
-

1.10
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

1.08
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
N/A

-

-

ตามที่จายจริง

-

ไมเกิน 5.35

ตามที่จายจริง

ยังไมเปดใหบริการ
ตามที่จายจริงแตไมเกิน 2.675

หมายเหตุ : เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1)
ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย

N/A
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(2)

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผู
ถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง
(3)
มูลคาทรัพยสินทีใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
(4)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่แตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อ
หรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (2)
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (1)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) (1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) (1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65)
สําหรับ KT-US-SSF: ตั ้งแต่
22 ก.ย.65 เปนตนไป
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)

ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00

1.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

1.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

1.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการยัง
ยังไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00
ไมเกิน 5.00

1.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

1.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

1.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเรียกเก็บ
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คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อ
หรือผูถือหนวยลงทุน

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) (1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) (1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65)
สําหรับ KT-US-SSF: ตั ้งแต่
22 ก.ย.65 เปนตนไป
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก(1)
- ชนิดสะสมมูลคา
- ชนิดจายเงินปนผล
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
- ชนิดเพื่อการออม
 สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใตการบริหาร
ของบริษัทจัดการ

อัตราตามโครงการ

ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ

ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้
 สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ
หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตการจัดการ - ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ
ของบริษัทจัดการอื่น
- 200 บาทตอรายการ (ปจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยเมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยน(4)
ไมเกิน 0.50
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
- ชนิดสะสมมูลคา
ไมเกิน 0.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
- ชนิดจายเงินปนผล
(2)
ไมเกิน 0.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
ไมเกิน 0.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน
ไมเกิน 0.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล
ไมเกิน 0.50
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเปดใหบริการ
ยังไมเรียกเก็บ
- ชนิดเพื่อการออม
บริษัทจะเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการดวยวิธีการ
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือ
ใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้
ครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) :
- ในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซื้อขายหนวย
สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 200 บาทตอรายการ (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)
ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืนหนวย
ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด
ลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
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คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อ
หรือผูถือหนวยลงทุน

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) (1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) (1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65)
สําหรับ KT-US-SSF: ตั ้งแต่
22 ก.ย.65 เปนตนไป
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)

คาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

อัตราตามโครงการ

ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียด
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
(2)
เวนแต เปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว
(3)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
(4)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมใน
การสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย
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คําเตือนและขอแนะนํา
♦ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดวย
♦ กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
♦ โดยปกติกองทุนหลักจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อวัตถุประสงคในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามใน
อนาคตกองทุนหลักอาจพิจารณาใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงได โดยขึ้นอยูกับกับสภาวการณในแตละขณะ ดังนั้น ผูลงทุนจึงยังคงมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด นําเงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลารสหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพยในสกุลเงินดอลลารสหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
♦ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมี
ความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป
เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด มีการลงทุนในหนวยลงทุนของ AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก)
ที่ลงทุนในหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมืองใน
ระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงิน
ลงทุนหรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มี
ตอกองทุน เปนตน
♦ สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปน
ประกัน
♦ สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนนี้จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข การ
ลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร
♦ สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
♦ ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุนควรติดตอบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปดใหซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต ไดทุก
ชนิดหนวยลงทุน ยกเวนหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
♦ ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุนและเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต หากตองการ
ทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน
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♦ ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูข ายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
♦ ทานสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ (Connected Person) ไดที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขาย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
♦ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสนิ
อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูที่สนใจจะลงทุน ที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด
สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
♦ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได
♦ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด
♦ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
♦ ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเวปไซต
ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
♦ บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือปองกันการใชบริการธุรกิจหลักทรัพยเปนชองทาง
ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
♦ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ขอมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
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