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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี ้ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
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หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปท่ี 8 สิ้นสุด วันท่ี 31 มกราคม 2566 
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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อ กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund: KT-US 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน กองทุนรวมตราสารทุน 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund ) 

     ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : AB American Growth Portfolio 

- กองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังแรก  

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท 

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดเพ่ือการออม : ไมกําหนด 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป  

ชนิดสะสมมูลคา : 1,000 บาท 

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : 1,000.00 บาท 

ชนิดเพ่ือการออม : ไมกําหนด 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน  ไมกําหนด 

จํานวนหนวยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน ไมกําหนด 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา ไมกําหนด 

จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา ไมกําหนด 

วันท่ีไดรับอนุมัติใหจัดต้ังกอง 6 กุมภาพันธ 2558 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 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 หรือตามอัตราสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด จะนํา

เงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลารสหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพยใน

สกุลเงินดอลลารสหรฐัหรือสกุลเงินอ่ืนใดในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง

สรุปขอมูลกองทุนรวม 
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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

ใหผู ถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั ้งแตวันที่บริษัทจัดการรู หรือรับทราบเหตุการณดังกลาว ทั้งน้ี 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) ทั้งน้ี กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุน คือเพื่อสราง

การเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผานการลงทุนในตราสารทุน (equity securities) ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา โดยในภาวะทั่วไปพอรตการ

ลงทุนจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจสวนใหญในสหรัฐอเมริกา 

 

สําหรับการลงทุนในสวนท่ีเหลือ กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหน้ีในประเทศ หรือเงินฝากใน

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยเปนการลงทุนท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือสํารองเงินไวสําหรับดําเนินงานของกองทุน 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) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่คาเงินดอลลาร

สหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน 

(FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตรา

แลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใช

เครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรบัการทําธุรกรรมปองกันความเสีย่ง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ี

เพ่ิมข้ึน 

 

นอกจากน้ี ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปน้ี 

1.สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) 

2. ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

3. ตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non – investment grade) 

ตราสารแหงหนี ้ที ่ไม ไดร ับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) หลักทรัพยของบริษัทที ่ไม ไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย(Unlisted Securities) 

 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตรา

สารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 
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ในกรณีท่ี AB American Growth Portfolio มีการลงทุนในหลักทรัพย ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิไดจดทะเบียนอยูในตลาด

หลักทรัพย (Unlisted company) และ/หรือตราสารแหงหนี้ที ่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื ่อถือ (Unrated securities) และ/หรือ

หลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) โดยมีอัตราสวนรวมกันทั้งหมดมากกวารอยละ 15 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศ เพื่อใหอัตราสวน

การลงทุนในตราสารดังกลาวมีอัตราสวนรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด

ท้ังน้ี การปรับลดสัดสวนการลงทุนดังกลาวจะดาํเนินการภายใน 15 วันทําการนับแตวันท่ีรับทราบขอมูลการลงทุนในตราสารดังกลาวเกินรอย

ละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ ยกเวนกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมไดหรือกรณีจําเปนและสมควรที่ทําใหไม

สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา หากการดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุน

ในกองทุนปลายทางในตางประเทศขางตน มีผลทําใหการลงทุนในกองทุนในตางประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีนอยกวา

รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด บริษัทจะดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพ่ือเปน Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศ 

กองทุนใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมี 

แนวทางใหดําเนินการได ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวย

ลงทุนทราบตอไป 

(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพ่ือเปน Master Fund 

แทนกองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยู 

กองทุน (ถามี) เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมไดหลังหักคาใชจายสํารองคาใชจายท่ีเก่ียวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม

สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีถือตอจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จนเปนเหตุใหการลงทุนของกองทุนไมเปนไปตาม 

นโยบายการลงทุน ตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนใหเปนไปตามนโยบาย

การลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนไมเปนตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกําหนดเวลาดังกลาว 

 

ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน AB American Growth Portfolio หรือในกรณีที่กองทุนน้ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน AB American Growth Portfolio ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิ

เชน กองทุน AB American Growth Portfolio มีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหาร

จัดการใกลเคียงกันติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอ่ืนอยางเห็นไดชัด และ/หรือ การลงทุนน้ัน

เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบวาการบริหารจัดการของกองทุนตางประเทศดังกลาวไม

เปนไปตามท่ีระบุหรือสัญญาไวกับผูลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนตางประเทศดังกลาวกระทําความผิดรายแรงโดยหนวยงานกํากับดูแลใน

ประเทศน้ันๆ เปนผูใหความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณหรือคาดการณไดวา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ จนอาจสงผลให

การลงทุนในกองทุนตางประเทศเปนภาระตอผูลงทุนโดยเกินจําเปน เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน

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 ท้ังน้ี ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการในการ

ใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบังคับ โดยวิธีการ

ดังกลาวตองมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งเมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

จะมีผลใชบังคับ และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วันนับแตวันท่ีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน แตการเปลี่ยนแปลงประเภท

ของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการตองไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพ่ิมเติม 

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และชวงระยะเวลา

ประมาณ 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ รวมท้ังชวงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุนทําการขาย

คืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการในการคํานวณสัดสวนการลงทุนตาม

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

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนบางสวนหรือท้ังหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับ

ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณดังตอไปน้ี 

(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม 

(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับวงเงินท่ีไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 

(3) กรณีท่ีไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ 

นโยบายการลงทุนของโครงการ 

(4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน เพ่ือนําเงินไปลงทุนในตาง 

ประเทศไดอยางเหมาะสม 

(5) กรณีมีเหตุใหเช่ือไดวาเพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

 

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังน้ี 

(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ 

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสทุธิลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรพัยสินสทุธิ

ของกองทุนปลายทาง 

 

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

รายละเอียดการดําเนินการ 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 แจงเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทาง 

การดําเนินการของบลจ. ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุน (แนว

ภายใน 3 วันทาการนับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุน 

ปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ
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ทางการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุน

โดยรวม) 

 

2 เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดาํเนินการตามขอ 1 ตอผูลงทุนท่ัวไป 

(ดําเนินการใหบุคลากรท่ีเก่ียวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย) 

พรอมขอ 1 

 

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1  ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง

ท่ีปรากฏเหต ุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ  ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีดําเนินการตามขอ 3 แลวเสร็จ 

 

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม  

ดัชนี Russell 1000 Growth Total Return สัดสวน (%) : 100.00 

หมายเหตุ: ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่นเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เปนดัชนีอางอิงในการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงาน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรยีบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบาย

การลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปดเผยขอมลูและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด คําอธิบาย

เก่ียวกับตัวช้ีวัด และเหตผุลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใช

ประโยชนจากขอมลูในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ 

ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ

เปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรยีบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบรษัิท

จัดการจะแจงเปลีย่นแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุน

สามารถใชประโยชนจากขอมลูการตัดสินใจลงทุนได  

 

การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนเปน 6 ชนิด ดังน้ี 
 

รายละเอียดแตละชนิด

หนวยลงทุน 

ชื่อยอ คําอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดสะสมมูลคา  KT-US-A เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรบัรายไดจากสวน

ตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total 

return) 

2. ชนิดจายเงินปนผล  KT-US-D - เหมาะสาํหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่า

เสมอจากเงินปนผล 
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รายละเอียดแตละชนิด

หนวยลงทุน 

ชื่อยอ คําอธิบายเพ่ิมเติม 

- เหมาะสาํหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํา่เสมอจากเงินปน

ผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีหากปฏิบัตเิปนไปตามเกณฑ/เง่ือนไขท่ี

กรมสรรพากรกําหนด 

3. ชนิดขายคืนหนวยลงทุน

อัตโนมัติ  

KT-US-R เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรบัรายไดสมํ่าเสมอ

จากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

4. ชนิดผูลงทุนสถาบัน  KT-US-I เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่า

เสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตาม

เกณฑ/เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด 

5. ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล KT-US-P เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุมบุคคล/นิตบุิคคล/สถาบัน ท่ีบริษัท

จัดการกําหนด โดยเปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital 

Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return) 

6. ชนิดเพ่ือการออม KT-US-SSF เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีตองการออมเงินในระยะยาว และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผูลงทุนสามารถนําไป

ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หากปฎิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กรมสรรพากร และ/หรือ หนวยงานของทางการประกาศกําหนด 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

อยางไรก็ตาม บริษัทจดัการ ยังไมเปดใหบริการหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผูลงทุนสถาบัน 

แตจะเปดใหบริการในอนาคต 

 

ทั้งนี้ ผูลงทุนบุคคลธรรมดา และผูลงทุนสถาบันสามารถลงทุนไดในหนวยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปดบริการหนวยลงทุนชนิดท่ียังไมเปดใหบริการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวย

ลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดการใหบริการดังกลาวลวงหนาไมนอย

กวา 7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนท่ีใชในการรับซื้อคืน

หนวยลงทุน และ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th 

 

ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund ) โดยสามารถสรุปสาระสําคญัของกองทุนหลัก ดังน้ี 

 

ชื่อ AB American Growth Portfolio 

วันจัดต้ัง 02/01/1997 

จดทะเบียน ลักเซมเบิรก 

นโยบายการลงทุนและ 

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคในการลงทุน คือ เพ่ือสรางการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผานการลงทุนในตราสารทุน 

(equity securities) ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา ผูจดัการการลงทุนจะเนนลงทุนในตราสารทุน (หุนสามญั, 

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


 

P a g e  7 | หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม   
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KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

หลักทรัพยท่ีแปลงสภาพเปนหุนสามัญ และสิทธิ และ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ) ของบริษัทใน

สหรัฐอเมริกา ท่ีมีขนาดใหญ มีคณุภาพสูง และมีแนวโนมในการเตบิโตอยางมาก และไดรับการคัดสรรอยาง

ระมัดระวัง ภายใตการพิจารณาจากผูจัดการกองทุน 

 

ภายใตสภาวะตลาดปกติ พอรตการลงทุนจะประกอบดวยบริษัทจํานวน 40-60 บริษัท โดยจะมี 25 บรษัิทท่ี

จะถือครองประมาณ 70% ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ และในภาวะท่ัวไปพอรตการลงทุนจะลงทุนในตราสาร

ทุนซึ่งออกโดยบริษัทท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจสวนใหญในสหรัฐอเมริกา อยางนอย 

80% ของสินทรัพยสุทธิ กองทุนน้ีมีความแตกตางจากกองทุนตราสารทุนอ่ืนท่ีจะเนนลงทุนในหลักทรัพยท่ี

ผานการวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวนเพียงไมก่ีบริษัท การลงทุนน้ีเหมาะสําหรับผูท่ีตองการลงทุนในระยะ

ยาวและรับความผันผวน (volatility) ไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก ผูจดัการ

การลงทุนอาจพิจารณาความเหมาะสม ในการลงทุนในหลักทรัพยประเภทอ่ืน เชน หุนบุริมสิทธิชนิดแปลง

สภาพ (convertible preferred stocks) และหุนกู, พันธบัตรท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือสูง, หุนกู และหุน

บุริมสิทธิ, หลักทรัพยอ่ืนๆ ท่ีออกหรือมีการรับประกันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และตราสารทางการเงิน

ระยะสั้นท่ีมีคณุภาพสูง เชน ตราสารท่ีมีสถาบันทางการเงินรับรอง (bankers acceptance), บัตรเงินฝาก 

และ ตราสารอ่ืนท่ีมีหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนหน้ีซึ่งมีระยะกําหนดภายใน 1 ป และสามารถนําเงินสดเขา

มาชวยจัดการได นอกจากน้ี กองทุนสามารถทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase 

agreements) กับสถาบันทางการเงินท่ีมีความนาเช่ือถือและมีความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจประเภทน้ี 

 

ผูจัดการการลงทุน จะพิจารณา มลูคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Weighted market capitalization) 

ของบริษัทในพอรตการลงทุนโดยเฉลี่ย (จํานวนของหุนในบริษัทคูณดวยราคาของหุนตอหน่ึงหนวย) จะอยู

ในชวง หรือ เกินกวามูลคาหลักทรพัยโดยเฉลี่ยตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับ Standard & Poor’s 500 

Composite Stock Price Index ซึ่งเปนดัชนีช้ีวัด ตลาดจากการซือ้ขายหุนในพอรตการลงทุนท่ีเปนท่ีรูจัก

แพรหลาย รวมถึงการปรบัเงินลงทุนจากเงินปนผลและการแจกแจงเงินสะสมทุกเดือน 

 

แมวาการลงทุนจะมีการกระจายความเสี่ยง และเนนลงทุนทุนในสินทรัพยท่ีมีคุณภาพดีจะไมสามารถปองกัน

การผันผวนของตลาดได ทวาการลงทุนเชนน้ี มีการจํากัดความเสี่ยงในการลงทุนและเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการลงทุน การลงทุนจะไมมีนโยบายท่ีจะเนนการสรางผลดําเนินการเพ่ือการเก็งกําไรใน

ระยะสั้น หรือ เพ่ือใชในการควบคมุกองทุน 

 

กองทุนน้ีอาจลงทุนในหลักทรัพยรฐับาลสหรัฐอเมริกา เปนผูออก และลงทุนในตราสารระยะสั้นอ่ืนๆ ไดโดย

เพ่ือวัตถุประสงค defensive ช่ัวคราว นอกเหนือจากน้ี กองทุนสามารถลงทุนไดถึง 15% ของมูลคา

สินทรัพยท้ังหมดของกองทุน ในตราสารทุนอ่ืนนอกเหนือจากตราสารทุนท่ีออกในสหรัฐอเมริกา 

รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ท่ีผูออกดําเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา 

Class & currency I-USD 

คาธรรมเนียมการจัดการ 0.70% p.a. 

ISIN Code LU0079475348 
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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

Bloomberg Ticker ALLAMII : LX 

Benchmark Russell 1000 Growth Index 

Management 

Company 

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l 

Depositary Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

Website www.alliancebernstein.com. 

 

ขอจํากัดท่ีสําคัญในการลงทุน 

ภายใตขอกําหนดของ UCITS กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ไดไมเกินรอย

ละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนหลัก และสามารถลงทุนในสญัญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได 

(Efficient Portfolio Management) 

 

ท้ังน้ี หากกองทุน AB American Growth Portfolio มีการแกไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนท่ีไมมนัียสําคญั บริษัทจัดการจะแจงการ

แกไขหรือการเปลีย่นแปลงขอมลูดงักลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 

วันนับตั้งแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรอืรับทราบเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรอื Website ของบริษัท www.ktam.co.th 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ /และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ 

Website ของบริษัท www.ktam.co.th เวนแตในกรณีทีมีการเปลีย่นแปลงสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอ่ืนใด โดยเปนการเปลี่ยนแปลงโดย

กองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบรษัิทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันท่ีบรษัิทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณ

ดังกลาว 

  

ความเสี่ยงของกองทุนหลกั  

ความเสีย่งของตราสารทุน (Equities Securities Risk)  

มูลคาของตราสารทุนท่ีกองทุนลงทุนอาจผันผวนและตอบสนองตอปจจัยเฉพาะตัวของบริษัท หรือ ผนัผวนตามสภาวะตลาด สภาวะทาง

เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทําใหมูลคาการลงทุนของกองทุนอาจลดลงในระยะสั้น หรือ ใน

ระยะยาว 

 

ความเสีย่งของตราสารอนุพันธ (Derivatives Risk)  

กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธ ซึ่งเปนสัญญาท่ีมูลคาข้ึนกับหรือเก่ียวเน่ืองกับมูลคาของสินทรัพยอางอิง อัตราท่ีใชอางอิง หรือ คาดัชนีท่ี

อางอิง ผูจัดการกองทุนบางครั้งจะใชตราสารอนุพันธเปนสวนหน่ึงของกลยุทธเพ่ือลดความเสี่ยงอ่ืนๆ โดยท่ัวไปแลวกองทุนอาจใชตราสาร

อนุพันธเปนการลงทุนทางตรงเพ่ือสรางรายได เพ่ิมผลตอบแทน หรอืเพ่ือการกระจายความเสี่ยง นอกเหนือจากความเสี่ยงดานความ

นาเช่ือถือของคูสัญญา ตราสารอนุพันธยังมีความเสีย่งในดานการคํานวณราคาและการหามลูคา และความเสี่ยงท่ีการเปลีย่นแปลงมลูคาของ
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KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

ตราสารอนุพันธอาจไมสมัพันธโดยสมบูรณกับสินทรัพยอางอิง นอกจากน้ีการใชตราสารอนุพันธอาจทําใหเกิดอัตราทด ท่ีทําใหมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนมีความผันผวนมากข้ึน 

 

ความเสีย่งของกองทุนท่ีมีการลงทุนเฉพาะกลุม (Focused Portfolio Risk) 

กองทุนอาจจํากัดการลงทุนในผูออกตราสารนอยราย หรือในกลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจเพียงไมก่ีกลุม ทําใหกองทุนมีความผันผวน

มากกวากองทุนท่ีลงทุนแบบกระจายในผูออกตราสารหลายราย หรอืในหลักทรัพยหลายๆกลุม ซึ่งการลงทุนแบบกระจุกตัวน้ีอาจทําใหนัก

ลงทุนขาดทุนในสัดสวนท่ีมากกวาตลาด ท้ังน้ีหากปจจยัดานสภาวะตลาดและเศรษฐกิจกระทบกลุมหลักทรัพยท่ีกองทุนกระจุกการลงทุนอยู 

อาจกระทบมลูคาการลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 

 

ความเสีย่งจากการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพย (Turnover Risk)  

กองทุนท่ีบริหารกองทุนเชิงรุก ในบางกรณีเพ่ือตอบสนองตอสภาวะเศรษฐกิจ อัตราการซื้อขายหมุนเวียนหลักทรัพยของกองทุน (Turnover 

Ratio) อาจเกิน 100% ซึ่งอัตราการหมุนเวียนหลักทรัพยท่ีสูงจะทําใหคาใชจายในการซื้อขายหลักทรพัย (Brokerage Expense) และ

คาใชจายอ่ืนๆสูงข้ึนตามไปดวย ซึง่จะเปนภาระของกองทุนและของผูถือหนวยลงทุนท่ีจะตองจาย นอกจากน้ี อาจทําใหการรับรูกําไรจากสวน

ตางราคาของหลักทรัพยในระยะสัน้ลดลง 

 

ความเสีย่งจากคูสญัญาของตราสารอนุพันธท่ีอยูนอกตลาดหลักทรัพย (OTC Derivatives Counterparty Risk) 

ตราสารอนุพันธนอกตลาดหลักทรพัย มีความเสี่ยงเฉพาะ เชน การขาดการกํากับดูแล การผิดสัญญาของคูสัญญา เน่ืองจากโดยท่ัวไปตลาด 

OTC มักมีการควบคุมและการกํากับดูแลท่ีนอยกวาตลาดซื้อขายหลกัทรัพยท่ีเปนทางการ (Organized Exchange) ทําใหกองทุนอาจเผชิญ

ความเสีย่งท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา และอาจทําใหกองทุนขาดทุนในจํานวนท่ีมากได นอกจากน้ียังมีความเสี่ยงดานสภาพคลอง ท่ีทําให

กองทุนไมสามารถทําธุรกรรมท่ีตองการได ซึ่งอาจกระทบผลการดําเนินงานของกองทุน 

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุนของกองทุนหลัก 

  
 

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

ท้ังน้ี คุณสามารถดูขอมลูท่ีเปนปจจุบันไดท่ี website 

http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/ose_agp.pdf&_gl=1*hymd6u*_ga*MTg4O

Tc0NzIxOS4xNjYwMDI4MDky*_ga_QTW0504WTZ*MTY2MDY2NjA2Ni4yLjEuMTY2MDY2NjE1Ny4w 

http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/ose_agp.pdf&_gl=1*hymd6u*_ga*MTg4OTc0NzIxOS4xNjYwMDI4MDky*_ga_QTW0504WTZ*MTY2MDY2NjA2Ni4yLjEuMTY2MDY2NjE1Ny4w
http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/ose_agp.pdf&_gl=1*hymd6u*_ga*MTg4OTc0NzIxOS4xNjYwMDI4MDky*_ga_QTW0504WTZ*MTY2MDY2NjA2Ni4yLjEuMTY2MDY2NjE1Ny4w


 

P a g e  10 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

 

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก 

 
หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

ท้ังน้ี คุณสามารถดูขอมลูท่ีเปนปจจุบันไดท่ี website 

http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/ose_agp.pdf&_gl=1*hymd6u*_ga*MTg4O

Tc0NzIxOS4xNjYwMDI4MDky*_ga_QTW0504WTZ*MTY2MDY2NjA2Ni4yLjEuMTY2MDY2NjE1Ny4w  

- ผลการดําเนินงานในอดีต มไิดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
การเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนการลงทุน 

อัตราสวนการลงทุนของทรัพยสนิท่ีมุงเนนลงทุนตามท่ีกําหนดใน

การจัดแบงประเภทของกองทุนซ่ึงกําหนดตามประเภทของ

ทรัพยสิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน 

อัตราสวนการลงทุนของ ทรัพยสินหลักตามนโยบายการลงทุน

ของกองทุนตางประเทศ 

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ท่ีมีนโยบายการลงทุนซึ่ง

จะสงผลใหมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบป 

บัญชี >80% ของ NAV 

ในภาวะท่ัวไปพอรตการลงทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออก

โดยบริษัทท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจสวนใหญ

ในสหรัฐอเมริกา อยางนอย 80% ของสินทรัพยสุทธิ  

 

อยางไรก็ตาม กองทุนน้ีมลีักษณะเปนกองทุน Feeder Fund ซึ่งเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว 

(กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศท่ี ทน.87/2558 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวของหรือท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมตอไป ไดอนุญาตใหกองทุนไทยสามารถ

http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/ose_agp.pdf&_gl=1*hymd6u*_ga*MTg4OTc0NzIxOS4xNjYwMDI4MDky*_ga_QTW0504WTZ*MTY2MDY2NjA2Ni4yLjEuMTY2MDY2NjE1Ny4w
http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/ose_agp.pdf&_gl=1*hymd6u*_ga*MTg4OTc0NzIxOS4xNjYwMDI4MDky*_ga_QTW0504WTZ*MTY2MDY2NjA2Ni4yLjEuMTY2MDY2NjE1Ny4w


 

P a g e  11 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

กําหนดประเภทกองทุนตามช่ือหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ดังน้ัน จึงสามารถกําหนดประเภทของกองทุนใหเปนกองทุนรวม

ตราสารทุนได  

 

ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 

  3 ป 5 ป 

Information ratio 0.97 0.84 

Volatility 22.61% 19.69% 

หมายเหตุ 

1) ขอมูลจาก Morningstar ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 

2) ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนสถาบัน : 

• กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ในงวดบัญชีท่ีจะจายเงินปนผลแลวแตกรณี ท้ังน้ี การ

จายเงินปนผลของกองทุนในงวดปใดๆจะตองไมทําใหเกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพ่ิมข้ึนในงวดปบัญชีท่ีจายเงินปนผลน้ัน 

• ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมจากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเขาไปลงทุน

ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี  

 

ชนิดสะสมมลูคา และชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : 

ผูลงทุนจะไดรบัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมลูคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมจากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเขาไปลงทุนไว

จากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 

 

ชนิดเพ่ือการออม 

• ผูลงทุนจะไดรบัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมลูคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมจากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเขาไปลงทุน

ไวจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรบัการยกเวนไมตองเสียภาษี 

 

• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปน

ผลเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะตองไมทําใหกองทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน การ

จายเงินปนผลของกองทุนรวมในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจาย ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1) จายจากเงินปนผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกําไรสะสมดังกลาว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจายเงินปนผลน้ัน แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 

 

• เงินลงทุนจากการซื้อหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะไดรับการยกเวนไมตองรวมในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปท่ี

ลงทุน หากผูถือหนวยลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนตามท่ีกฎหมายกําหนด หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ป ตามท่ีกฎหมายกําหนด เมื่อ

ผูลงทุนไถถอนหนวยลงทุนและมีกําไรสวนเกินจากการลงทุน กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดในสวนน้ี 
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ลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุน 

• เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนไดทั้งหมด 

และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่ง

เหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว 

• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเหมาะสมสําหรับเงินลงทุนท่ีผูลงทุนตองการออมเงินแบบตอเน่ืองระยะยาว โดยลงทุนอยางนอย 10 

ป และผูลงทุนสามารถนําเงินลงทุนไปใชสิทธิประโยชนในการหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หากผูลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

จํานวนเงินทุนโครงการลาสุด 

2,000 ลานบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได โดยจะเปนไป

หลักเกณฑตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

รอบระยะเวลาบัญชี 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 มกราคม ของทุกป 

 

ปจจัยใดท่ีมีผลกระทบอยางมนีัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน  

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแตละประเทศ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุน AB American Growth Portfolio ลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน AB 

American Growth Portfolio มีความผันผวน แตเนื่องจากกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด จะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองท ุน  AB American Growth Portfolio ท ี ่ บร ิหารและจ ัดการโดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (Management 

Company) ซึ่งมีทีมงานดานการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผานกระบวนการวิเคราะห และกลยุทธการลงทุนที่กําหนดไว

อยางเครงครัด และคํานึงถึงเปาหมายการลงทุนท่ีกําหนดไวเปนหลัก  

• 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 : 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได 

เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณดีังตอไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตสุมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบของผู 
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ดูแลผลประโยชนแลว 

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจาํหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตสุมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรพัยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ 

ควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคนืหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

เปดไมถูกตองโดยมีมลูคาตั้งแต 1 สตางคข้ึนไป และคดิเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาท่ีถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง 

ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไวแลว 

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคาํสั่งซื้อหรือคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหเปนไปตามประกาศคณะ 

กรรมการ หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผล 

กระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด 

เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคนืได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติหรือหยดุการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ

หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบ้ียหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน โดย 

บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสาํนักงานสาขาของผูสนับสนุนการ 

ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตหิรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนโดย 

อัตโนมัติพรอมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเหน็วาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมผีลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผู 

ถือหนวยลงทุน หรือ ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําสั่ง 

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู 

สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน 

 

สําหรับหนวยลงทุนชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล และชนิดเพ่ือการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย 

ลงทุนเขากองทุน และ/หรือชนิดหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง เปนการช่ัวคราว หรือถาวรก็ได โดยบรษัิทจัดการจะประกาศลวงหนากอนการ 

ปดรับคําสั่งซื้อ /คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา โดยติดประกาศดังกลาวไวท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถามี) ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีประกาศปดรับคําสั่งซื้อ /คําสั่งสับเปลี่ยน 

หนวยลงทุน เขาเปนการช่ัวคราวหรือถาวร 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปน้ี 

ก) คําสั่งซื้อท่ีจะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 

หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 

 
บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม กับ 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมถ่ิีนฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐ 

อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงั 

กลาว 

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี รวมถึงผูลงทุนท่ีใชตัวแทนหรือผูจัดการท่ีตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4) 

 

ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

ทานสามารถติดตามมลูคาทรัพยสนิสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทานไดจาก 

- Website : www.ktam.co.th  

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

 

ชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

- Website : www.ktam.co.th  

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

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

  เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

ชองทางท่ีผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมลูโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

Website : www.ktam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศที่มีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศเพียง

กองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนของ

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุน AB 

American Growth Portfolio หรือทรัพยสินท่ีลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ ขณะน้ัน และเน่ืองจากกองทุนน้ีเปนกองทุน

รวมหนวยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการโดยผูจัดการกองทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio เปนสวน

ใหญ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เชน ความเสี่ยงจากสภาพคลอง เปนตน ซึ่งปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญใน

การลงทุนของกองทุนสามารถสรุปไดดังน้ี  

1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศท่ีอาจปรบัตวั

ข้ึนลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณของตลาด

เงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลให

มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ในสวนของการลงทุนในประเทศ กอนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะหภาวะตลาด ความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร โดยผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวะการณอยางสมํ่าเสมอ 
 

2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Smaller Capitalizations Companies) 

การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มักมีสภาพคลองและมลูคาการซื้อขายตํ่ากวาหลักทรัพยของบริษัทขนาดใหญ 

และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคารวมถึงความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกวา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนท่ีนําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio 

ซึ่งกองทุนดังกลาวจะเนนลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะห และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผูออกหลักทรัพย รวมทั้งมีการ

บริหารความเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพ่ือชวยลดความเสี่ยงดังกลาว  

 

3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการท่ีผูออกตราสารหน้ีไม

สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียไดตามท่ีกําหนด เชน บรษัิทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมลูคา

ทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

• กองทุน AB American Growth Portfolio เนนการลงทุนในหลักทรัพย ซึ ่งไดทําการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของผู ออก

หลักทรัพยที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว พรอมทั้งเนนการรักษาไวซึ่งมูลคาของเงินลงทุน และบริหารภายใตกรอบการลงทุนท่ี

เขมงวด และ 

• กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจจะลงทุนในตราสารแหงหน้ีในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยเปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไว

สําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในตางประเทศ หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากสถาบัน

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

การเงินตางประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะหความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีก

ช้ันหน่ึง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลง 
 

4) ความเสี่ยงในเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนท่ีอาจประสบกับ

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

สัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกัน

ในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความ

เสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

5) ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา

ได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ในการพิจารณาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญา และจะติดตาม

ความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคูสัญญาอยางตอเน่ือง 

 

6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน 

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําใหไมสามารถชําระหน้ีไดตรงตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนท่ีนําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio 

ซึ่งกองทุนดังกลาวจะเนนลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งไดทําการวิเคราะห และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผูออกหลักทรัพย รวมทั้งมีการ

บริหารความเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพ่ือชวยลดความเสี่ยงดังกลาว 

  

7) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีหลักทรัพยท่ีกองทุนไปลงทุนไวขาด

สภาพคลองในการซื้อขาย  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนท่ีนําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio 

ซึ่งเปนกองทุนท่ีเปดเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการ จึงทําใหมีความเสี่ยงในดานสภาพคลองของกองทุนตํ่า 

 

8) ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง 

เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจ

แตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย  ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจ

เผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน 

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละ

ประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก

ประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ใน

กรณดีังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนกอนการลงทุน  และ

ระหวางระยะเวลาท่ีลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดใหมีฝายงานท่ีเก่ียวของในการติดตาม วิเคราะห และทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความ

เสี่ยงดังกลาว  ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดําเนินการหรือ

แตงตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อใหไดรับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทําได แตใน

การดําเนินการดังกลาวอาจเกิดคาใชจายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุมคา  ผลประโยชนและผลเสียที่จะเกิดกับกองทุน

และผูถือหนวยเปนสําคัญ 
 

9) ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา

ยายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนตางประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกลาวจะตองพิจารณาวิเคราะหปจจัยตางๆอยางระมัดระวัง 

ตลอดจนจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกช้ันหน่ึง 

 

 

 

 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม โดยมรีายช่ือ ชนิดหนวยลงทุน ดังตอไปน้ี 

1. KTUSA  

2. KTUSD  

3. KTUSR  

4. KTUSI  

5. KTUSP 

6. KT-US-SSF 

 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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- เคร่ืองมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย 

คาธรรมเนียมการขายคืนท่ีไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกําหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมลูคาหนวยลงทุน) : 2.00 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมีมูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง(Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของ

มูลคาหนวยลงทุน  

 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย

พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบ

สภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและ

หรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธดิวย

สูตรการคํานวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพ่ิมคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย

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

บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ี   

 

ในกรณีท่ีมีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee น้ี เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง โดยปรับเพ่ิมไดไมเกินอัตราสูงสดุท่ีกําหนดในโครงการ และหรือ

ปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี ่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมน้ี ไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม

หรือผานทางชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด   

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครอง

หนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช

เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการน้ัน  
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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 

เครื่องมือน้ีไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให

สอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิท่ีจะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาท่ีสามารถทําได (best effort) 

โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

 

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดโดยพิจารณา

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือให

สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

 

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย

พิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน ท้ังน้ี

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ี

สามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดท่ีสัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน

สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด  โดยท่ีมูลคาซื้อขาย

หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก

ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวธีิการ

คํานวณเปนไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
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บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ี   

 

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

ความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใช

เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการน้ัน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตรา

สูงสุดท่ีระบุไวในโครงการ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ 

swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใช

เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือ

ตัดสินใจไปแลวท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการน้ัน  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดหรือ

บางสวนของวันทําการน้ันไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดน้ัน 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 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือน้ีไวเพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ

พอสังเขป ดังน้ี 

 

การปรับ swing pricing ข้ึนอยูกับพอรตการลงทุน และข้ึนอยูกับชนิดของสินทรัพยท่ีพอรตการลงทุนไดลงทุน ซึ่งโดยปกติแลวจะไมเกิน 2% 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิดั้งเดิมของพอรตการลงทุนภายใตสถานการณปกติ อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณผิดปกติ เชนความผันผวน

สูง และการหาราคาทําไดยาก ตนทุนในการทําธุรกรรมอาจเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคญั และกรรมการอาจพิจารณาท่ีจะเพ่ิม swing pricing สูง

กวาระดับ 2% เพ่ือปองกันผูถือหนวยลงทุนเดิม โดยกรรมการจะประกาศการตัดสินใจดังกลาว บนเว็บไซตของกองทุนใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทํา

ได 
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ท้ังน้ี หลักเกณฑเก่ียวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนท่ีสําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ในกรณี

ท่ีมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการ

แกไขเพ่ิมเติมโครงการ  

 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน

ปลายทางดวย 

 

คาธรรมเนียมการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (Anti-Dilution 

levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือ

ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ท้ังน้ี การกําหนด 

ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรพัยสินของ

กองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือ

การประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

 

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยบริษัทจัดการจะ

คํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอ่ืนใด

ที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดท่ีสัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ

ของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการ

ขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไป

ตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใชขอมูลดังตอไปน้ี 

(1)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  

(2)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีตางกัน  

 

ในกรณีท่ีมีการใชเครื่องมือ ADLs น้ี  ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน  

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ี 

 

ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืน

ได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช

เครื่องมือ ADLs ในวันทําการน้ัน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําคาซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใชเครือ่งมือ ADLs 

และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs 

ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลีย่นแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับ

การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ

เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดน้ัน ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท่ีทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขาย

คืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการ

ซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

จะกําหนดได 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการ

จะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาท่ีกําหนด การประกาศใช

เครื่องมืออ่ืนแทนและ/หรือเพ่ิมเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืนกําหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได 

 

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป  

เครื่องมือน้ีไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด 

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลอง

กับกองทุนปลายทางได 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิท่ีจะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาท่ีสามารถทําได (best effort) 

โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

 

- การกําหนดเง่ือนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา : 10 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเกนิกวา 

รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของ

กองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช 

ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ  

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ีได   

 

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

 

บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

 

ในกรณีท่ีมีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทําใหตองใชเครื่องมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคําสั่งท่ีไดจาก Notice 

period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออ่ืน 

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

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกิน Notice period 

สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทาง

ชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
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KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช Notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการให

สอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะใชเครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิท่ีจะพิจารณาใชเครื่องมือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกลาวเทาท่ีสามารถทําได (best effort) 

โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลในเรื่องเครื่องมือดังกลาวของกองทุนปลายทางไดจากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

 

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน ไมต่ํากวารอยละ : 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวลงทุนไมเกนิ : 7 วันทําการ  

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย

พิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของ

กองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา 

Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด

เง่ือนไขเพ่ือบงช้ีสถานการณท่ีไมปกติดวย Gate threshold ได 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold  ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช

เฉพาะวันทําการซื้อขายใดท่ี สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคา

เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อ

หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) 

และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  

 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่ง

รับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช Redemption Gate  

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า

กวา Redemption Gate ข้ันตํ่า และ  gate period จะไมมากกวาระดับเพดานท่ีระบุไวในโครงการ 

 

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับ

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมี
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KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

ระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่งดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวน

สวนขอมูลกองทุนรวม 

 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลีย่นออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับ

ซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ท่ีประกาศใช 

 

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา  

 

ในกรณีท่ีมีการใชเครื่องมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได  

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเครื่องมือน้ี   

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปรับเพิ ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที ่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะปรับลดไมตํ ่ากวา 

Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไม

เกินกวาท่ีระบุไวในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ท่ีประกาศใช  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  ไดแก การยกเลิก Redemption Gate 

กอนระยะเวลาท่ีกําหนด การใชเครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เปนตน (ถามี) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุน

ในสวนท่ีเหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีคางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีถูกยกเลิก

คําสั่งโดยไมชักชา  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช

เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา

ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่องมือน้ีไวเพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ

พอสังเขป ดังน้ี 

 

กองทุนมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนในชวงท่ีมีปริมาณการทําธุรกรรมสูง โดยในกรณีท่ีกองทุนไดรับคําขอไถถอนในวันทําการใดๆ 

มากกวา 10% ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของพอรตการลงทุนในวันน้ันๆ หรือในอัตราท่ีตํา่กวาตามท่ีไดระบุไวใน Portfolio Description 

กรรมการอาจจํากัดการไถถอนหนวยลงทุน โดยคําขอไถถอนหนวยลงทุนจะไดถูกดําเนินการตามสัดสวน และคําขอไถถอนใดๆ ท่ีไมไดรับการ
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ดําเนินการจากเหตุผลของการใชอํานาจโดยกรรมการขางตน จะถูกปฏิบัติเสมือนวาคําขอไถถอนน้ันๆ ไดถูกรองขอในวันทําการซื้อขายถัดไป 

และในวันทําการซื้อขายถัดๆ จากน้ัน จนกวาคําขอไถถอนดั้งเดิมจะถูกดําเนินการท้ังหมด โดยการจํากัดขางตน จะถูกแจงเตือนไปยังผูถือ

หนวยลงทุนท่ีไดสงคําขอไถถอนหนวยลงทุน ท้ังน้ี ในบางกรณี กรรมการอาจระงับขอคําไถถอนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนไดเชนกัน 

 

ท้ังน้ี หลักเกณฑเก่ียวกับการใชเครื่องมือดังกลาว ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนท่ีสําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ในกรณี

ท่ีมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 

อยางไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการ

แกไขเพ่ิมเติมโครงการ  

 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุน

ปลายทางดวย 

 

- การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 

Dealings) 

 

โดยบริษัทจดัการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน 1 วันทําการ  

 

- การดําเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือตราสารท่ีลงทุน ประสบปญหาขาดสภาพ

คลองหรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  

 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรพัยสินท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสินของ

กองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล

ผลประโยชน โดยบริษัทจดัการสามารถใชวิธีการคํานวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมลูคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือหนวยลงทุนท่ี

มีช่ืออยูในทะเบียน ณ วันท่ีไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินภายหลังจากท่ีสามารถจาํหนายทรัพยสินน้ันได ท้ังน้ี บริษัท

จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

 

 

 

เง่ือนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนอาจถกูจํากัดสิทธ ิ

• หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน

รวมจะไมนับคะแนนเสยีงสวนท่ีเกินดังกลาว  เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมผีูถือหนวย

ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู  

• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรอืจําไปเปนประกันได 

• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 10 ป เพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

สิทธิและขอจํากัดของผูถือหนวยลงทุน 
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• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม การขายคืนหนวยลงทุนเพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีน้ัน ผูถือหนวยลงทุนมีภาระผูกพันท่ี

จะตองปฏิบัตติามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีท่ีการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีตองเสียภาษีเพ่ิมเตมิตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรดวย 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียงท่ีมแีนวโนมวาจะเกิดขึน้ (ถามี) 

ไมมี ท้ังน้ี ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง ไดท่ี www.ktam.co.th 

 

วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจาํกัดการโอนหนวยลงทุน 

• วิธีการโอนหนวยลงทุน  

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีสํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีผูรบัโอนไมไดเปน

ผูใชบริการกองทุนเปดกับบริษัทจดัการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบเปดบัญชีกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอ

โอนหนวยลงทุน 

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ       

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผูถือหนวยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญท่ีแสดงถึง

การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลน้ัน เชน หนังสือรับรอง หนังสอืมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลน้ัน         

ตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากท่ีนายทะเบียน

หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษี พรอมหลกัฐาน

การรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน 

(ง) ท้ังน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมลูการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและผูรบัโอนใน

ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจดัสงหนังสือรับรองสทิธิในหนวยลงทุนทางไปรษณียแกผูโอน

และผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามท่ีกําหนด 

• กองทุนมีขอจํากัดการการโอนกรณีที่การจัดสรรและการโอนหนวยลงทุนดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ

กับกฎหมายวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได  ทั้งนี้ ขอกําหนด

เกี ่ยวกับ FATCA เปนไป ตามที่กําหนดไวในหนังสือชี ้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม เรื ่อง "ขอกําหนดเกี ่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี

ตางประเทศในลักษณะเดียวกัน" 

• สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได 

• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม กับ  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมถ่ิีนฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา

ครอบครอง) รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักลาว 

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี รวมถึงผูลงทุนท่ีใชตัวแทนหรือผูจัดการท่ีตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4) 

 

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

• หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนให   

ผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

 

•  สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหนวยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก                

ผูถือหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

กําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง ณ ที่ทําการของผูสนับสนุนการขายหรอืรับ

ซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชี หรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว 

 

ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ ่งใหกับผู ส ั ่งซื ้อหรือ                     

ผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อหรอืขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุน โดยผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถ

รองขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบ เพ่ือ

ประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 
ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของบริษัท

จัดการกองทุนรวม 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 

 

ชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสู

กระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

• ทานสามารถนําสงขอรองเรยีนไดท่ี 

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

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

- ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดแูลผลประโยชนของกองทุน โทร. 0-2724-5265 และ  

 0-2724-5263 

• กองทุนรวมไมมีนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 

ภูมิลําเนาเพ่ือการวางทรัพย สําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายทีไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถามี)  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมลิําเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอางอิงท่ีอยูของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปนภูมลิําเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีท่ีตองมีการวางทรัพย  

 
 

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

สิทธิที่แตกตางระหวางผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน กับผูถือหนวยลงทุนปกติที่ซื้อหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม 

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนมีสิทธิที่แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนปกติที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพียง

อยางเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังน้ี  

(1) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไมวากรณีใดท้ังสิ้น  

(2) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน  

(3) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเอาประกันภยัในการยกเลิกการทํากรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน

หลังจากวันท่ีไดรับกรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดําเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของ

การลงทุนในหนวยลงทุน  

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนท่ีแตกตางเมื่อซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนใน

การรวบรวม และนําสงคําสั่งซื้อ และขายหนวยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริงของผูถือ

หนวยลงทุน (Omnibus Account) เชน การไดรับขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง เปนตน 

 

 
 
 

 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัชรา  ตันตรยิานนท         ประธานกรรมการ  

2 นายสุรพล  โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 พลตํารวจเอก จารุวัฒน  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

4 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 นายอนามัย  ดําเนตร กรรมการ 

6 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท กรรมการ 

7 นางลัดดาวัลย เมฆสภุะ กรรมการ 

8 นางชวินดา  หาญรัตนกูล         กรรมการผูจดัการ 
 

รายชื่อผูบริหาร 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา    หาญรัตนกูล กรรมการผูจดัการ และรักษาการผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 

2 นายวิโรจน      ตั้งเจริญ รองกรรมการผูจดัการอาวุโส  ผูบริหารสายงาน ธุรกิจเครือขายธนาคาร 

3 นางสาวหัสวรา    แสงรุจ ิ รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

4 นางสาวดารบุษป ปภาพจน รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน ธุรกิจลูกคาสถาบัน 

5 นางสาววรวรรณี  ตั้งศิริกุศลวงศ รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน กลยุทธและปฏิบัติการ 
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• จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 177 กองทุน (ขอมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

• มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 486,032,277,674.36 (ขอมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

 

2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผูจดัการและผูบริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน  

ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร ล ี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหน้ี 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกลยทุธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ กิจจาการ 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนทางเลือก 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจํานงค 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 
ผูเช่ียวชาญดานกลยุทธการลงทุน 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 

8 นายกิตติศักดิ์ บุญราศร ี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายบริหารความเสี่ยง 
ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 

9 นางสาวทิพวัลย ภัทรกิจนิธิกุล 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 
 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 
 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1 คุณพีรพงศ กิจจาการ - MS in Economics 

University of 

Southampton 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1. ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายลงทุนทางเลือก,  

บลจ.กรุงไทย 

2.ผูอํานวยการ, ฝายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 

3. รองผูอํานวยการ, ฝายลงทุนทางเลือก,  

บลจ.กรุงไทย 

4. ผูชวยผูอํานวยการ, ฝายลงทุนตราสารหน้ี,  

ผูจัดการกองทุนหลัก 

ฝายลงทุนทางเลือก 
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รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

บลจ.กรุงไทย 

5. ผูจัดการ , ฝายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 

6. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุนตราสารหน้ี,  

บลจ.กรุงไทย 

7. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 

8. ผูชวยผูจัดการ, ฝายวิจัย, Merchant Partners 

Securities 

9. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุน, Thailand Privilege Card 

10. เจาหนาท่ี, Office of Venture Capital Fund 

 Management Office of SMEs Promotion 

11. นักวิเคราะห, ฝายนโยบายและกลยุทธ, 

 SME Development Bank of Thailand 

12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

2 คุณวรรกมล ลีวาณิชย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1. ผูจัดการ, ฝายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  

2. ผูจัดการ, ฝายจัดการลงทุนตางประเทศ, บลจ.กสิกรไทย  

3. ผูจัดการ, ฝายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  

4. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.

กรุงไทย  

5. เจาหนาท่ีอาวุโส, ฝายลงทุนตางประเทศ, บลจ.ฟนันซา 

6. เจาหนาท่ี, ฝายลงทุนตางประเทศ, บลจ.ฟนันซา 

ผูจัดการกองทุนหลัก 

ฝายลงทุนทางเลือก 

3. คุณยืนยง เทพจํานงค - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

University of Houston, 

U.S.A. 

-รัฐศาสตรบัณฑิต

,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน 

2. ผูอํานวยการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 

3. ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

4. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน 

5. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

6. เจาหนาท่ีสวนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 1 

ฝายลงทุนตราสารทุน 

4. คุณกุลณัฐฐา  

อภิปริกิตต์ิชัย 

- Master of Science 

Program in Finance 

(International Program), 

Thammasat University 

- Bachelor of Art in 

Economics (International 

Program), Thammasat 

University 

1. Krung Thai Asset Management Public Company 

   Limited:  June 2013 – Current 

   Position: Fund Manager / Investment 

Department 

2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: 

   June 2011 – May 2013 

   Position: Fund Manager / Investment 

Department 

3. Krung Thai Asset Management Public Company  

   Limited: February 2010 – June 2011 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 1 

ฝายลงทุนตราสารหน้ี 
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รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

   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 

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

University of Hawaii at 

Manoa 

 - M.A. (Economics) 

California State 

University, Hayward 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐมิติ)  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายกลยุทธการลงทุนและ

ลูกคาสัมพันธ, บลจ. กรุงไทย 

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 

3. ผูอํานวยการอาวุโส, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 

4. ผูอํานวยการ, ฝายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 

5.  Research Specialist, University of Hawaii 

Economic Research Organization (UHERO), U.S. 

6. Research Assistant, University of Hawaii 

Economic Research Organization (UHERO), U.S. 

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

นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศไทย (TDRI) 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 1 

ฝายกลยุทธการลงทุน

และลูกคาสัมพันธ 

6. คุณศรชัย  

เตรียมวรกุล 
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ

บัญชี),  สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหน้ี,  

    บลจ.กรุงไทย   

2. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.ภัทร  

3. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนและบริหารสภาพคลอง, 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

4. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกลยุทธการลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ, บลจ.กรุงไทย  

5. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนลงตราสารหน้ี, บลจ.  

กรุงไทย  

6. ผูจัดการ ฝายวิจัย, บลจ.กรุงไทย  

7. ผูชวยผูจัดการ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย, บล.ซิกโก จํากัด 

(มหาชน)  

8. ผูวิจัย ฝายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI)  
9. เจาหนาท่ีการตลาด ฝายคาหลักทรัพย บล.เคจีไอ  

 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี 2 
ฝายลงทุนตราสารหน้ี 

7. คุณแสงจันทร ลี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารทุน ผูจัดการกองทุนรองท่ี 2 
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รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ    

 ศศินทร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต,

การเงินการธนาคาร (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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 

 

รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

• ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 0 2111 1111 

• ธนาคารซิตี้แบงก 0 2232 2484 

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 0 2638 8000, 02 626 7000 

• ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 0 2697 5454 

• ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 0 2777 7777 

• ธนาคารทิสโก จาํกัด (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 ประกันชีวิต 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 พลสั จํากัด  0 2680 1111 

• บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด  0 2508 1567 

mailto:Contact@dime.co.th
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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 โซลช่ัูน 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 ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 0 2841 9000 

• บริษัทหลักทรัพย ดบีีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 0 2857 7000 

• บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 0 2343 9555 

• บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 0 2633 6000 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0 2217 8888 

• บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 0 2231 3777 

• บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 0 2831 8300 

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

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

• บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จํากัด    094 5696 667 

• บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 0 2009 8000 

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

• บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด 0 6220 6677 

• บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด  0 2680 5000 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เทรเชอรสิต จํากัด 0 2061 9621 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด 0 2266 6697-8 

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

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จํากัด  0 2107 1664 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จํากัด 0 2026 5100 
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ขอมูลอ่ืน  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเตมิหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื

หนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

 

รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

รายชื่อผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277  
 

นอกจากหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนดวย 

 

รายชื่อผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 

นาย ประวิทย วิวรรณธนานุตร  หรือ นาย เทอดทอง เทพมังกร หรอื  นางสาว ชมภูนุช แซแต หรือ  นาย อุดม ธนูรัตนพงศ หรือนางสาว    

ชุติมา วงษศราพันธชัย หรือ นางสาว รฐาภัทร ลิม้สกุล 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด  

เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310  

โทรศัพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  ในฐานะผูสอบบัญชี 

 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ 

 

 
 

ขอกําหนดการซ้ือ ขายคืน และสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ขอกําหนดการซ้ือหนวยลงทุน 

 

มูลคาขัน้ต่ําของการสั่งซ้ือ :  

มูลคาข้ันตํา่ของการสั่งซื้อครั้งแรก :  

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดสะสมมลูคา : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล: 50,000,000 บาท 
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ชนิดเพ่ือการออม : ไมกําหนด 

 

มูลคาข้ันตํา่ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  

ชนิดจายเงินปนผล : 1,000 บาท 

ชนิดสะสมมลูคา : 1,000 บาท 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 

ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : 1,000 บาท 

ชนิดเพ่ือการออม : ไมกําหนด 

 

วันและเวลาขายหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสัง่ซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย

หนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่เปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา 

โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีท่ีกองทุนไดรับผลกระทบจากการ

ชําระหรือรบัชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) 

 

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันท่ีตามปฏิทินท่ีเปนวันทํา

การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศ (ถามี) หรือตามท่ีบรษัิทจัดการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 

 

สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม บริษัทจัดการจะจัดใหมีคูมือการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออมใหกับผูถือหนวยลงทุนเพ่ือทําการศึกษา

และปฏิบัติตามเง่ือนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 

 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ดังน้ี 

1. กรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต และนําฝากไดท่ี  

• สําหรับจองซื้อหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา (KT-US-A) 

สั่งจายในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด”  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  

- เลขท่ี 153-6-11020-5 

 

• สําหรับจองซื้อหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (KT-US-SSF) 

สั่งจายในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด ชนิดเพ่ือการออม”  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
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- เลขท่ี 153-6-11808-7 

 

2. กรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ

ดราฟต สั่งจายในนาม “KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.- FUNDSUBSCRIPTION ACCOUNT” และนําฝากไดท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซิตีแ้บงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 

- เลขท่ี 080-0-56700-9 

 

3. กรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟตสั่งจายใน

นาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากไดท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

- เลขท่ี 0001-114-0050423 

 

4. กรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรอื

ดราฟต สั่งจายในนาม“บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากไดท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สํานักลมุพินี   

- เลขท่ี 889-1-01226-1 
 

5. กรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังตอไปน้ี รายละเอียดตามตารางดานลาง ท้ังน้ี บริษัท

จัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใน

ภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

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

• ธนาคารออมสิน • บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 

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

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

• บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

• บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 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 ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

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

• บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย ยโูอบี 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 พลสั จํากัด  • บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

• บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด  • บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด • บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เทรเชอรสิต จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย ไพน เวลท โซลช่ัูน จํากัด • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จํากัด  

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

• บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย เอ็กซสปริง จํากัด  
 

ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต สั่งจายในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจดัการ

กองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป ซึ่งบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชย ดังตอไปน้ี 

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

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

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

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

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

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

- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี ่                   เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  

- ธนาคารพาณิชยอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน

หนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

 

การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกในราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขาย

หนวยลงทุน (ถามี) ท้ังน้ี หากยอดรวมการสั่งซื้อหนวยลงทุนมมีูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตามจํานวน

วงเงินท่ีไดรับการจัดสรรใหลงทุนในตางประเทศกอนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปดเสนอขายหนวย

ลงทุนครั้งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมกอนได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด” สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบ

คําสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการของบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
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ในกรณีท่ีไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดงักลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 

และเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง ท้ังน้ี ผูลงทุนตองเปนบุคคลธรรมดา 

 

ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และแบบคําขอ

เปลี่ยนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะตดิประกาศไวท่ีบริษัทจัดการ ท้ังน้ี บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 

ในกรณีท่ีมียอดสั่งซื้อหนวยลงทุนซึ่งเมื่อแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลวอาจมผีลทําใหเกินวงเงินท่ีบริษัทจัดการไดรับอนุมตัิใหสามารถ

นําเงินไปลงทุนในตางประเทศ บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิในการปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหนวย

ลงทุนครั้งแรกได โดยไมจาํเปนตองแจงใหผูลงทุนหรือผูซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 

2. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน 

2.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสั่งซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย

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

“ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดท่ีจัดตั้งและจดัการโดยบริษัท

จัดการเปนครั้งแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเริม่ตั้งแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น. 

 

2.2 การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและสมัคร

ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งซือ้

หนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เง่ือนไข และข้ันตอนวิธีการขอ

ใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

2.3 การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน

บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเปนการ

อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะตดิประกาศ ณ ท่ีทํา

การของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

 

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี 

3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง 

 

3.2. กรณีนิติบุคคล 

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย 

(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 

(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ท้ังน้ี เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 

4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

4.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) ภายในระยะเวลาเสนอ

ขายครั้งแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหัก

บัญชีเดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรบัการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อเทาน้ัน หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัท

จัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพ่ิมเติมตอไป 

 

ท้ังน้ี สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค หรือ

ดราฟตของธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเทาน้ัน 

 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันท่ีท่ีสั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อ

หนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย

พาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจดัการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ 

โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรพัย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับ

จากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมดีอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให

เปนผลประโยชนของกองทุน อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซือ้หนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ โดยเปนไปตามท่ีบรษัิท

จัดการกําหนด 

 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระเงินคาซือ้หนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองยื่นชําระใหเสร็จสิ้นกอนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชยภายใน

วันทําการกอนวันทําการสดุทายท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทาน้ัน 

 

ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 

เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได และผูสั่งซื้อหนวย

ลงทุนท่ีไดทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุนและขอคืนเงินคา

ซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 
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หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซือ้

หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไว

เปนหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดเรยีกเก็บเงินตามคําสั่ง

หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว 

 

ในกรณีท่ีการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูสัง่ซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ัน และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตน้ันคืนใหกับผูสั่งซื้อหนวยลงทุน

ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 

4.2 อินเทอรเน็ต (Internet) 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อ

หนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา

โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 

 

4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอ่ืนๆ 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผานบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และ

เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัท

จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถา

มี) กอนเปดใหบริการ 

 

5. การจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีสั่งซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวนในกรณีท่ี

การสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลใหจาํนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวตอสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ โดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ตามวันท่ีไดรับคาํสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดชําระ

คาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายครั้งแรกกอนสิ้นสุดระยะเวลาการ

เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปด

ประกาศแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

 

ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวนจํานวน

หนวยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใหแกผูสั่งซื้อ ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจดัสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได 

โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 

 

ท้ังน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมลูการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนใน

สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/



 

P a g e  42 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถาม)ี ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณยี ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน

ครั้งแรก 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ

ช่ือเสียง หรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจดัสรรหนวยลงทุนแตบางสวน

หรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา 

 

6. การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนมผีลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวตอสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตามขอ 5 และบรษัิทจดัการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจดัสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนสวนท่ีไมได

รับการจดัสรรแตบางสวนหรือท้ังหมดโดยไมมีดอกเบ้ีย เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอน

เงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการ

เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 

7 เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยตุิโครงการเน่ืองจากหลังสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถขาย

หนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหน่ึงในสาม

ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจะยุตโิครงการ เน่ืองจากขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน

ไดถึง 35 ราย แตมีมลูคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคนืเงินคาซื้อหนวยลงทุนท้ังหมดพรอม

ท้ังดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงิน

ฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูสัง่ซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีอยูท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการ

เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคนืเงินและดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในชวง

ดังกลาว (ถามี) อันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันท่ี

ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีบรษัิทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 

 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีอยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัท

จัดการอาจยตุิการขายหนวยลงทุนได 

 

โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยตุกิารขายหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วันนับแตวันท่ียุติการขาย

หนวยลงทุนน้ัน และใหการอนุมัตใิหจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจงใหสํานักงานทราบ 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจาํหนายหนวยลงทุนใหแกผู

ซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีการอนุมัติใหจดัตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหาก

บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเน่ืองจากความผิดของบริษัทจดัการกองทุนรวม

เอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจด็ครึ่งตอปนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีชําระเงินคาซื้อ

หนวยลงทุนจนครบถวน 
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การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อ 

ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวน และเอกสารการจองซื้อไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตามวันและ

เวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 

สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม บริษัทจัดการจะจัดใหมีคูมือการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออมใหกับผูถือหนวยลงทุนเพ่ือทําการศกึษา

และปฏิบัติตามเง่ือนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด 

 

2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดงักลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 

และเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัตติามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และ

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึง่จะติดประกาศไว ณ บริษัทจดัการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไข

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี 

3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง 

 

3.2. กรณีนิติบุคคล 

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย 

(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ 

(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ท้ังน้ี เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง 

 

4. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน 

.4.1. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

• ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถสั่งซือ้หนวยลงทุนผานบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) โดยกรอกใบคําสั่งซื้อหนวย

ลงทุนใหครบถวน พรอมท้ังจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวามลูคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
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• ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสงใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) พรอมท้ังชําระคาสัง่ซื้อ

หนวยลงทุนเต็มจํานวน 

 

4.2. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี เมื่อผูถือหนวยลงทุน

ไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถสั่งซือ้

หนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัตติามข้ันตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหนาจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามท่ี

ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบข้ันตอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะถือวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น.ของวันทําการซื้อขายใดเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายน้ัน 

และการสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลงัเวลา 15.30 ของวันทําการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํา

รายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ท้ังน้ี ใหใชเวลาท่ีบันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ี

บันทึกรายการเปนหลัก 

 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ดังกลาวได หากผูสั่งซื้อและเครื่องฝาก

ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ท้ังน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองจดัเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งใหหักเงินเพ่ือซือ้หนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระคา

ซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับของกับการซื้อหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะน้ันบริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซื้อหนวยลงทุนในครั้งน้ัน 

 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจดัสรรหนวยลงทุนท่ีสงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เมื่อนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอยแลว

เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณท่ีใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนไดบันทึกขอมลูการ

ขายและจดัสรรหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนท่ีจะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) 

 

4.3. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบรกิารธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 

ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศพัท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว 

สามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยรหสัประจําตัวเพ่ือใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการท่ีไดรับฟงจากระบบ

ซื้อหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามท่ีระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจนครบข้ันตอน

การสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะถือวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายใด เปนการทํารายการสัง่ซื้อ

หนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายน้ัน และการสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุด
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ทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ท้ังน้ี ใหใชเวลาท่ีบันทึกของระบบโทรศัพทของ

ธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการเปนหลัก 

 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูสั่งซื้อและระบบบริการ

ธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ท้ังน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองจดัเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งใหหักเงินเพ่ือซือ้หนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระคา

ซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเก่ียวของกับการซื้อหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะน้ัน บริษัทจดัการจะไมทํารายการซื้อหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซื้อหนวยลงทุนในครั้งน้ัน 

 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจดัสรรหนวยลงทุนท่ีสงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเมื่อนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอย

แลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณท่ีใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนไดบันทึกขอมูล

การขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทาน้ัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนท่ีจะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) 

 

4.4. การสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมตั ิ

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม

ทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจดัการจะแจงใหทราบในอนาคต 

 

โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังน้ี 

1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวนและ

ถูกตองและยื่นใหบริษัทจดัการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) 

2. ในกรณีท่ีเงินในบัญชีเงินฝากของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมไีมเพียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน (ถามี) ระบบ

จะไมหักเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดท่ีบัญชีเงินฝากมเีงินไมเพียงพอท่ีหักชําระคาซื้อหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของกับการซื้อ

หนวยลงทุนน้ัน 

3. ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพ่ือซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใชบริการเดิม 

กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

4. ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิกหนังสือ

ยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถามี) 

 

4.5. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 
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บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน

ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) กอนเปดใหบริการ 

 

4.6. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพท (IVR) ของบริษัทจัดการ หรอืผานบริการทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

หรือการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบรกิารอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ 

ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

 

4.7. การสั่งซื้อผานไปรษณีย 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณยีได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

 

5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

5.1. บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ผูสั่งซื้ออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต ผู

สั่งซื้อตองขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระท่ีบริษัทจัดการ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชี

จองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี

ประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบ้ียรับหรอื

ผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจดัการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนท่ี

เปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ โดยเปนไปตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 

ท้ังน้ี สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด หรือชําระเปน

เช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขาน้ันเทาน้ัน 

 

ในกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรอืดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรยีกเก็บเงินภายในวันเดยีวกัน

ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันท่ีสั่งซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือวาผู

สั่งซื้อหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ สิ้นวันทํา

การซื้อขายท่ีเรยีกเก็บเงินได 

 

หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซือ้

หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไว

เปนหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับเงินคาซื้อหนวย

ลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคาํสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจดัการเปน

กรณีพิเศษ 
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5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

ในกรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงิน

ฝากตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝาก

ในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภท

กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมดีอกเบ้ียรบัหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปน

ผลประโยชนของกองทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจง

ช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

 

5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 

ในกรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบรกิารธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคาซื้อหนวย

ลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรบัจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษา

ไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปน

บัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจดัการจะ

ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดย

บริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมลูสําคญั 

 

5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมตั ิ

บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

อ่ืนซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บ

รักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดงักลาว 

เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดย

บริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมลูสําคญั 

 

5.5 อินเทอรเน็ต (Internet) 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อ

หนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา

โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 

 

5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอ่ืนๆ 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 

 

5.7. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานไปรษณีย 
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ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 

 

6. การจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวยลงทุน ณ สิ้นวันท่ี

จํานวนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนจํานวนน้ันปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดรับจัดสรรจะคํานวณ

ตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง 

 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดรบัชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนให

ตามจํานวนเงินท่ีไดรับชําระเปนเกณฑ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมตัิจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 

หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน กอนคําสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีซื้อดวยวิธีอ่ืนๆ สําหรับคําสัง่ซื้อ

หนวยลงทุนดวยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนวยลงทุนตามหลกัการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” 

 

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดรับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ 

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

อัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนกอนคําสัง่ซื้อ

หนวยลงทุนท่ีซื้อดวยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจัดสรร

หนวยลงทุนท่ีเหลืออยูใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีสั่งซื้อพรอมกันน้ันตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสั่งซื้อเขามา 

(Pro Rata) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจดัสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจาํเปนตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ

ช่ือเสียง หรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บรษัิทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือ

ท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 

7. การคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนและจาํนวนหนวยลงทุนท่ีผูสั่งซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจดัการจดทะเบียนกับสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจดัการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อกอนไดกอน และหากมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกัน และมี

หนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีสั่งซื้อพรอมกันน้ันตาม

สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูสั่งซือ้หนวยลงทุนแตละรายสั่งซื้อเขามา (Pro Rata) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจดัสรร

หนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจดัการจะคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีไมไดรับการจัดสรร

พรอมดอกเบ้ีย (ถามี) ใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน

ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุน 
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8. เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน 

ในการชําระคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพ่ือสั่งซื้อ

หนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมลูคา จะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได 

 

การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพ่ือให

บริษัทจัดการจดัสรรหนวยลงทุน และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท

จัดการเปนกรณีพิเศษ 

 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปน้ี 

ก) คําสั่งซื้อท่ีจะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 

หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 

 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน

ผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แกไข เปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย

ลงทุนแลว 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลีย่นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุน ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรอื

กําหนดใหสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรอื

ขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรบัชําระเงินคาซื้อขาย

หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยท่ีจะลงทุนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการ

ลงทุนได หรือกรณีท่ีเห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรอืผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะท่ีไมสามารถ

คํานวณมลูคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผู

ถือหนวยลงทุนเปนหลัก 

 

(2) ในกรณีท่ีวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน

วันท่ีบริษัทจัดการเปดทําการแตมคีําสั่งใหเปนวันหยดุการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนวย

ลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป 
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ขอกําหนดการขายคืนหนวยลงทุน 

รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม : 

กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

ชนิดจายเงินปนผล : ม ี

ชนิดสะสมมลูคา : ม ี

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : มี 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ม ี

ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล: ม ี

ชนิดเพ่ือการออม : ม ี

 

1. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในการขายคืนหนวยลทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังน้ี 

(1) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบรษัิทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดท่ีบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตามรายละเอียดวันทํา

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในขอ  ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวนและ

ยื่นตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตั้งแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. 

 

บริษัทถือวาคําสั่งขายคืนท่ีไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคาํสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนครั้งถัดไป 

 

ท้ังน้ี ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมผีูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุน

เปนมูลคาตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป 

 

(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี กอน

เปดใหบริการ 

 

(3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดย

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ

คืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 

 

(4) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 
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(5) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกสอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมตัิ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเลค็ทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเปน

การอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ท่ี

ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี 

 

(6) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานไปรษณีย 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด 

 

2. เง่ือนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากผู

ถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนแลว 

 

ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีท่ี

บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหนวย

ลงทุนของกองทุนน้ีเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดการโดยบริษัทจัดการ 

 

อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนไมมีมลูคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีน้ันไมมีการตดิตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมี

ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด

เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคนืได 

 

3. การจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคนืหนวยลงทุน 

การจัดสรรการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีท่ีสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมเีงินสด

ไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะน้ันใหผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอม

กันน้ันตามสดัสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละรายสั่งขายคืนมาน้ัน 

 

ยกเวนในกรณตีามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคนืหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวย

ลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจดัการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
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ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนเปนจาํนวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คณูจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารบัซือ้คืน

หนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนน้ัน 

 

ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี

คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน ท้ังน้ี จํานวนหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตดัทศนิยม

ตําแหนงท่ี 5 ท้ิง 

 

การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวยลงทุน

ตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืน 

 

ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนเกินกวาจาํนวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผูถือหนวย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

 

ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนสัง่ขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุนมีมลูคาตํ่ากวามูลคาข้ันตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บรษัิทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคนืหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมดของผูถือ

หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมดน้ันดวยวิธีการเดียวกับหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวย

ลงทุนสั่งขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท้ังหมดน้ัน ท้ังน้ี หากมีการเปลีย่นแปลงมลูคาข้ันตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัท

จัดการจะแจงใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพ่ือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ติด

ประกาศใหผูลงทุนทราบ 

 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามการสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีสมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขขางตนเทาท่ีบรษัิท

จัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน 

 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

 

กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

ชนิดจายเงินปนผล : ไมม ี

ชนิดสะสมมลูคา : ไมม ี

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : มี 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ไมม ี

ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล: ไมม ี

ชนิดเพ่ือการออม : ไมม ี

 

หลักเกณฑการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตไิมเกินปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานสิ้นสดุตามชวงเวลาท่ีบรษัิท

จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติแลวแตกรณ ี
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2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

(1) บริษัทจัดการจะดาํเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ ไมเกินปละ 2 ครั้ง 

ในอัตราท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาท่ี 

Website ของบริษัทจัดการกอนวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท่ีบริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีท่ีวันท่ีกําหนดในการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตเิปนวันหยุดทําการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป ท้ังน้ี บริษัทจัดการ

จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจากรายไดจากการลงทุนสุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึน (ถามี) โดยการรบัซื้อคืน

หนวยลงทุนอัตโนมตัิดังกลาวจะไมเกินจํานวนเงินสดท่ีมีอยู ณ ขณะน้ัน 

(2) บริษัทจัดการจะดาํเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติท่ีมีรายช่ืออยูตามหลักฐานท่ี

ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลีย่นหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

ทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสนิสุทธิ 

มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยดุทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมลีักษณะใน

ทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา ท้ังน้ี บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปดใหบริการสับเปลีย่นหนวยลงทุน

ภายหลังไดโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว ณ สํานักงานของ

บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจดัการ

ถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะดาํเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมี

ช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อ

สิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตกรณีตามเกณฑท่ีสํานักงานก.ล.ต.กําหนด 

(3) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไมจําเปนตองแจงใหทราบหรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนอีกแตอยางใด และผูถือหนวยลงทุน

จะไมโตแยงหรือยับยั้งการดําเนินการดังกลาว ท้ังน้ี การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะทําใหจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแต

ละรายลดลง 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบ้ียหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสาํนักงานสาขาของผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนโดย

อัตโนมัติ พรอมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

 

3. การชําระเงินคารบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมลูคา

ทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนตางประเทศท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดยีวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา 

ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม

วิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิโดยการสับเปลี่ยน
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หนวยลงทุนไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุน

ปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยข้ึนอยูกับดลุยพินิจของบริษัท

จัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการ

รับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตในกรณตีามเกณฑท่ีสํานักงานก.ล.ต.กําหนด 

 

ในการชําระคืนคาขายหนวยลงทุนโดยการโอนหรือนําเขาบัญชีเงินฝากน้ี ถาหากบริษัทจัดการไมสามารถโอนหรือนําเงินเขาบัญชีตามท่ีผูถือ

หนวยลงทุนไดแจงไวไมวาดวยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกเช็คขีดครอมคาขายคืนหนวยลงทุนสั่งจายผูถือหนวย

ลงทุนและจดัสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูในสมดุทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : 

- กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสัง่ขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย

หนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่เปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา 

โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงวันท่ีมิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีท่ีกองทุนไดรับผลกระทบจากการ

ชําระหรือรบัชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) 

 

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันท่ีตามปฏิทินท่ีเปนวันทํา

การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศ (ถามี) หรือตามท่ีบรษัิทจัดการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 

 

- กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ ไมเกินปละ 2 ครั้ง ใน

อัตราท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาท่ี

เว็บไซตของบรษัิทจดัการกอนวันรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท่ีบริษัทจัดการกําหนด หากในกรณท่ีีวันท่ีกําหนดในการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตเิปนวันหยุดทําการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะ

ดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิท่ีมีรายช่ืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลีย่นหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปด

กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และ

ราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ

จัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบรษัิทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยข้ึนอยูกับ
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ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ี

ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 

 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัด

จากวันคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยดุทําการของผูประกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผล

กระทบตอการชําระราคา ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอ่ืนได โดยเปนไปตาม

เง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยน

หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปน

กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรอื Website ของบริษัทจัดการ 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลีย่นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุน ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเห็น

วาเกิดเหตุการณใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมี

ผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา

หลักทรัพยท่ีจะลงทุนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีท่ีเห็นวาอาจกอเกิดผลเสยีหายใดๆ แกกองทุนหรือผู

ถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะท่ีไมสามารถคํานวณมลูคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตสุมผลหรือเปนธรรม 

เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 

(2) ในกรณีท่ีวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน

วันท่ีบริษัทจัดการเปดทําการแตมคีําสั่งใหเปนวันหยดุการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนวย

ลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

 

ขอกําหนดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน : 

การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง (“กองทุนตนทาง”) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีก

กองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนําเงินคาขายคืน

หนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของ

กองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางชนิดของหนวยลงทุนภายในกอง

เดียวกันดวย ท้ังน้ี บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรบัคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผู

ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเหน็วาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมผีลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผู

ถือหนวยลงทุน หรือ ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจดัการและแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน  

 

สําหรับชนิดเพ่ือการออม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฎิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนมายังชนิดหนวย

ลงทุนเพ่ือการออมภายใตการจดัการของบริษัทจัดการ หากการสบัเปลี่ยนน้ันทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง

ภายในวันทําการซื้อขายสุดทายของปน้ันๆ เพ่ือประโยชนในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

สําหรับการสับเปลีย่นหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง/ชนิดหนวย

ลงทุนตนทาง แลวนําไปชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหนวยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต

ละรายการของผูถือหนวยลงทุน ตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) โดยเรียงลาํดับรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน การ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก อาจเปนผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีตองศึกษาและ

ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายภาษีอากร 

 

สําหรับหนวยลงทุนชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล และชนิดเพ่ือการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลง

ทุนเขากองทุน และ/หรือชนิดหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง เปนการช่ัวคราว หรือถาวรก็ไดโดยบริษัทจัดการจะประกาศลวงหนากอนการป

ดรับคําสั่งซื้อ /คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา โดยติดประกาศดังกลาวไวท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถาม)◌ี ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีประกาศปดรับคําสั่งซื้อ /คําสั่งสับเปลี่ยนหน

วยลงทุน เขาเปนการช่ัวคราวหรือถาวร 

 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการเปด

ใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหเทาน้ัน  

 

1 วิธีการสับเปลีย่นหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดระหวางกองทุนท่ีระบุ ดังตอไปน้ี 

1) การสับเปลีย่นหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปดภายใตการจดัการของบริษัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบรษัิทจัดการกําหนด 

2) การสับเปลีย่นหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมเพ่ือการออม/หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 

3) การสับเปลีย่นจากกองทุนเปดใดๆ ภายใตการจดัการของบริษัทจดัการมายังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

4) การสับเปลีย่นหนวยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม/หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใตการจดัการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพ่ือ

การออม/หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

 

ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปดใหสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมเพ่ือการออม/หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปยังกองทุนเปด

ใดๆ ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนดไดในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไมถือวาเปนการ



 

P a g e  57 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

แกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศไวท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผานชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสมกอนเปดใหบริการ 

 

1.) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจดัการของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลีย่นการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 

1.1) การสับเปลีย่นหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ภายใน

วันและเวลาท่ีระบุในขอ 3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(2) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน โดย

ระบุช่ือกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะออกจาก

กองทุนตนทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด และยืน่คําสั่งตอบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(ถามี) ท้ังน้ี บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี จะสงมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปน

หลักฐาน  

(3) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนน้ีผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนครั้งละไมตํา่กวาจํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการ

สั่งขายคืนท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการ  

(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจาํนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือใน

บัญชีข้ันตํ่าท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลีย่นหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการ

ท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

(5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสบัเปลีย่นหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไม

เพียงพอท่ีจะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอ่ืน ตามมูลคาข้ันตํ่าท่ีระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไปซื้อ

หนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในคําขอเปด

บัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวม

วันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบ

ธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา เวนแต กรณเีปนหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิท่ีจะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 

(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสบัเปลีย่นหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนน้ี และจํานวนเงินท่ีไดไมเพียงพอท่ี จะนําไปซื้อ

หนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสทิธิท่ีจะไมนําเงินดังกลาวมาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีตามท่ีระบุไวในคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(7) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยืน่คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได เน่ืองจากอยูใน

ระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ“การไมขายไมรบัซือ้คืนไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง” “การหยดุขายหรือรับซื้อคนื

หนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวเปนคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของวันแรกท่ีจะเปดทําการ

สับเปลี่ยนครั้งตอไป  

(8) เมื่อผูถือหนวยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นไมได หากรายการดังกลาวน้ัน บริษัทจดัการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสรจ็สิ้นสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

ท้ังน้ี เง่ือนไขการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใตวิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไมตองแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบลวงหนา  
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1.2) การสับเปลีย่นหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  

 

1.3) การสับเปลีย่นหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกสอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) หรือ

ผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเปน

การอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ท่ี

ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 

2.) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรอืหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใตการบรหิารจดัการของบริษัท

จัดการอ่ืน มายังกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือ หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมของบริษัทจัดการ 

 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีความประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม มายัง

กองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรอืหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุน หรือใบคําสั่งอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพ่ิมเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จาํนวนหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลีย่น ช่ือกองทุน 

และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด เพ่ือประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยืน่ท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

 

บริษัทจัดการจะถือวันท่ีทํารายการสับเปลี่ยนเขาใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 2. เวนแตในกรณีท่ีบริษัทจัดการของกองทุนรวมเพ่ือการ

ออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอ่ืนใด ลาชากวาเง่ือนไขท่ีระบุใน

ขอ 2. แตยังไมเกินกวาวันท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันท่ีทํารายการสับเปลี่ยนเขาให

นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 2. ไดโดยเปนไปตามดลุยพินิจของบริษัทจัดการ อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการของกองทุนรวม

เพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอ่ืนใด ลาชากวาวันท่ี

กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือวารายการดังกลาวเปนรายการซื้อ มิใชรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยระบุไวใน

หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม เพ่ือแนบเปนหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจาํป 

 

3.) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรอืหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ภายใตการจดัการของบริษัทจัดการไปยัง

กองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรอืหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 

 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีความประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนสามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือใบคําสั่งอ่ืนใดท่ีบริษัท

จัดการจะกําหนดเพ่ิมเตมิ โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหนวยลงทุนท่ีตองการไดรับจากการขายคืนกองทุนตนทางเพ่ือไปลงทุนในกองทุน

ปลายทางหรือจํานวนหนวยลงทุนท่ีตองการจะสับเปลีย่นออกจากกองทุนตนทาง ช่ือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพรอมท้ังเอกสารอ่ืน
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ใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด และช่ือบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพ่ือประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไป

ยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบ

สําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีท่ีจะตองแจงตอบริษัท

จัดการของกองทุนปลายทางน้ันถึงการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวเอง 

 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินท่ีตองการสับเปลี่ยนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมลูคาหนวยลงทุน

คงเหลือในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงศจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฎอยูใน

ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจาํนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํา่กวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชี

ข้ันตํ่าท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลีย่นหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ี

บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

 

บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน) ซึ่งหักคาธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ในกรณีดังกลาวใหแกกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมท่ีผูถือหนวยประสงคจะ

ซื้อหนวยลงทุนหรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ดังกลาวตามท่ีระบุ

ไวในใบคําขอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาท่ีไมเกินกวาวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และ/หรือ กฎหมายภาษีอากรกําหนด ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะตองศึกษารายละเอียดเก่ียวกับมลูคาข้ันตํ่าในการขายหนวยลงทุนของกองทุน

ปลายทางดวย หากมูลคาเงินโอนไปเพ่ือซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ไมเพียงพอตอมูลคา

ข้ันตํ่าของการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชนทางภาษีได 

 

4.) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (การโอนยายการลงทุน กรณีหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม) เมื่อเกิดเหตกุารณเลิกกองทุนรวม 

เมื่อเกิดเหตุการณเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนยายการลงทุนระหวางกองทุนรวมเพ่ือการออม/หนวยลงทุนชนิดเพ่ือ

การออม ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีใกลเคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือท่ีมีความเสี่ยง

ตํ่าสุด ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการกอน 

 

ท้ังน้ี หากไมมีกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการขางตน บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิในการใชดุลยพินิจในการโอนยายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ภายใตการจัดการของบริษัท

จัดการอ่ืน โดยถือวาไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายกองทุนโดยเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุน

รวม” (สวนขอผูกพัน) 

 

2.  ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปน้ีเปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณสีับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ดังน้ี  
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2.1 การกําหนดราคารับซื้อคืนกรณีเปนกองทุนตนทาง จะใชราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนไดทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลว หักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

2.2 การกําหนดราคาขายหนวยลงทุนกรณีเปนกองทุนปลายทาง จะใชราคาขายหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด

ข้ึนเปนการท่ัวไป ท้ังน้ี วันทําการซื้อขายดังกลาวจะตองไมเกินวันทําการท่ีกองทุนไดรับเงินจากกองทุนตนทาง  

 

3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

• กรณสีับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบปกติ 

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 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันท่ีตามปฏิทินท่ีเปนวันทํา

การตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศ (ถามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 

 

• กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน

ปลายทาง) ตามท่ีระบุไวในขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปน

กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลังไดโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผู

ถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลีย่นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุน ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเห็น

วาเกิดเหตุการณใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมี

ผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา

หลักทรัพยท่ีจะลงทุนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีท่ีเห็นวาอาจกอเกิดผลเสยีหายใดๆ แกกองทุนหรือผู

ถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะท่ีไมสามารถคํานวณมลูคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตสุมผลหรือเปนธรรม 

เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย



 

P a g e  61 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

หรือรับซื้อคืน (ถามี) ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 

(2) ในกรณีท่ีวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน

วันท่ีบริษัทจัดการเปดทําการแตมคีําสั่งใหเปนวันหยดุการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนวย

ลงทุนออกไปเปนวันทําการซื้อขายถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

 

การซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนอาจมีขอกําหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนจึง

ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม โดยสามารถติดตอขอรับรายละเอียดของกรมธรรมไดที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการ

แตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปดใหซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต ไดทุกชนิดหนวยลงทุน ยกเวน

หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

 

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) 

การซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

บริษัทจัดการอาจเปดใหผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมประกันชีวิต หรือท่ีเรียกวากรมธรรมประกันชีวิตควบ

หนวยลงทุน โดยติดตอกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ท้ังน้ี การซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต

อาจมีขอกําหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ขายของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนกอน  

 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตได โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการ

กองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศท่ีสํานักงานของ

บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจงใหสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน  

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการสามารถเปดใหซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต ไดทุกชนิดหนวยลงทุน ยกเวนหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม  

 

ขอกําหนดเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตมี ดังน้ี  

 

1. มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาข้ันตํ่าของการขายคนืหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า และจํานวนหนวย

ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า  

เน่ืองจากการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตมีขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับกรมธรรม เชน การเวนคืนกรมธรรม สัดสวนการเลอืก

ลงทุนแตละกองทุน การดาํเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักคาใชจายท่ีเก่ียวของกับกรมธรรม เชน คาการประกันภยั เปนตน 

ดังน้ัน การสั่งซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตจึงมีขอกําหนดในเรื่องมลูคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อหนวยลงทุน มูลคาข้ันตํ่าของการ

สั่งขายคืน จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน มลูคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า และจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ัน

ตํ่า ซึ่งอาจแตกตางจากการซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว  
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ผูลงทุนสามารถศึกษาขอกําหนดดงักลาวได ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขาย

ท่ีจัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต  

 

2. การเสนอขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ีบริษัท

ประกันชีวิตกําหนด ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งซือ้หนวยลงทุน และชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ี

บริษัทประกันชีวิตกําหนด ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมลูคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อหนวยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหนวย

ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพ่ิมเติม ตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายท่ีผูลงทุนไดรับ

จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีกําหนดไวในโครงการ และ

คําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดรับเอกสารและเงินจองซื้อครบถวน และไดพิจารณาอนุมัติกรรมธรรมแลว และจะ

สมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการไดรับเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพ่ือใหบริษัทจัดการจดัสรรหนวยลงทุน 

โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทจดัการเปนกรณีพิเศษ  

 

ในกรณีการสั่งซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแลวเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว อาจเขาขายลักษณะการทําธุรกรรมฟอก

เงิน หรือการกอการราย หรือขัดตอประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดตอขอจํากัดท่ีกําหนดไวในโครงการ หรือเขาขายบุคคลท่ีบริษัท

ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบตอการลงทุนของผูลงทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอช่ือเสยีง หรือตอ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต  

 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคนืหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือตัว

แทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทประกัน

ชีวิตกําหนด ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมลูคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหนวยลงทุน วันและเวลาในการ

ขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนําสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายท่ี

ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาและเง่ือนไขในการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนท่ีกําหนดไวในโครงการ และคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมายังบริษัท

จัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนจนครบถวนกอนสงคําสั่งขาย

คืนหนวยลงทุนมายังบริษัทจดัการ และจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการ ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และไดทํา

รายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนข้ัน

ตํ่าและเง่ือนไขท่ีระบุไวในแบบฟอรมหรือในกรมธรรม  

 

(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

บริษัทประกันชีวิตอาจสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนประจําทุกเดือนเพ่ือนําคาขายคืนหนวยลงทุนมาชําระคาการประกันภยั 

คาใชจายในการดําเนินการ และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใด ตามอัตราและวิธีการท่ีกําหนดในกรมธรรม ซึ่ง
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มูลคาในการขายคืนอาจตํา่กวามูลคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรปุคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน

เปนรายป  

 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบคาใชจายลาสดุไดทางโทรศพัท หรือชองทางอ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตจะเปดเผยเพ่ิมเติมในเอกสาร

ประกอบการขายท่ีผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต  

 

4. การชําระเงินคารบัซื้อคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะ

ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา โดย

บริษัทประกันชีวิตมหีนาท่ีตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือกรมธรรม ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมลูคา

ทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนตางประเทศท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดยีวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา 

ซึ่งวิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามวิธีท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ท้ังน้ี เพ่ือเปนไปตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

5. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดง

สิทธิในหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกันชีวิต โดยจะดําเนินการใหอยูภายใต

กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (ขอผูกพัน) ขอ 14 “การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวย

ลงทุน”  

 

ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูออกและจัดสงใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน 

ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสั่งซือ้หรือขายคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมออกใบ

หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน  

 

6. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนผานบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนข้ันตํ่า จํานวนเงินคงเหลือข้ันตํ่า และเง่ือนไขท่ี

ระบุไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งตามแบบฟอรมท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด  

 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตกรมธรรมประกันชีวิต

ตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไวเทาน้ัน โดยตองเปนการทํารายการผานบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนดังกลาว 

หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดหน่ึง (กองทุนเปดตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปด

ปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดําเนินการนํา

เงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทาง ซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนกองทุน

เปดปลายทาง หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเกิดรายการดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน  
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บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดและ/หรือบางสวน เปนการช่ัวคราวและหรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิต

เห็นวาไมเปนประโยชนหรือมีผลกระทบในทางลบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหนวยลงทุนตนทางตํ่ากวาจํานวนข้ันตํา่ท่ี

บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกรมธรรม  

 

วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดย

กรอกรายละเอียด ในแบ บฟอรมใหชัดเจน ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไมดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมเปนไปตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตระบุไวในแบบฟอรมหรือกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวทันที โดย

ไมจําเปนตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ  

 

ผูลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่นการถือหนวยลงทุนไมได หากรายการสบัเปลีย่นการถือหนวยลงทุนน้ันไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลวไมวากรณี

ใดๆ ท้ังสิ้น  

 

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูจัดสงหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลีย่นหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแตวันท่ีได

ดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปลีย่นหนวยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสดัสวนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะ

จัดสงรายงานยืนยันการรับคําสั่งครั้งแรก หรือสรุปสงเปนรายงานรายป แลวแตกรณี ท้ังน้ี ผูถือหนวยสามารถสอบถามสถานการณลงทุนได

ตามวิธีท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด  

 

7. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคนืหนวยลงทุน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทประกันชีวิตไดทุกวันและเวลาทําการท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการเก่ียวกับกองทุน ไดแก การซื้อหนวยลงทุน (การชําระเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ)การขายคืนหนวย

ลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรมประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรบัสัดสวนลงทุน

อัตโนมัตไิดโดยสงคําสั่งตามแบบฟอรมและปฏิบัตติามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด  

 

8. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกตางจากผูถือหนวยลงทุนปกติท่ีซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีเพียง

อยางเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังน้ี  

(1) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไมวากรณีใดท้ังสิ้น  

(2) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน  

(3) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเอาประกันภยัในการยกเลิกการทํากรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน

หลังจากวันท่ีไดรับกรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดําเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของ

การลงทุนในหนวยลงทุน  

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนท่ีแตกตางเมื่อซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนใน

การรวบรวม และนําสงคําสั่งซื้อ และขายหนวยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยช่ือท่ีแทจริงของผูถือ

หนวยลงทุน (Omnibus Account) เชน การไดรับขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง เปนตน  
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9. การจัดสงเอกสารใหกับผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

(1) เอกสารกองทุนรวม เชน รายงานหกเดือน รายงานประจําป หรอืเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจดัสงใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใต

กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดําเนินการจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนหลังจากท่ีไดรับเอกสารจาก

บริษัทจัดการ  

(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต  

บริษัทประกันชีวิตจะจัดสงรายงานแสดงฐานะการเงินใหผูถือหนวยลงทุนเปนรายป ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน

ดังกลาวไดทางชองทางท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือรองขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตได ตามเง่ือนไขท่ี

บริษัทประกันชีวิตกําหนด  

 

10. คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนๆ จากผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ในอัตราท่ี

แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนท่ีซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดยีว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรยีกเก็บคาธรรมเนียมหรอื

คาใชจายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน หรือตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด 

 

ขอกําหนดอ่ืนๆ  

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีสวน

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

หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปลี่ยน แกไขเพ่ิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการจัดตั้งจดัการ และ/หรือวิธีการ

บริหารจดัการและการทําประกันภัยความรับผดิของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจดัการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน 

ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกองทุนไมวาจะเปนเรือ่งของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เง่ือนไข หรือรายละเอียดตาง ๆ ฯลฯ ท้ังน้ี โดยถือวา

ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เรื่องท่ีเก่ียวกับการเพ่ิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแตงตั้ง

ผูจัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน การเพ่ิมหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุน และการ

ชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพ่ิมเตมิกรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือ

การหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ท้ังน้ี การแกไขเปลีย่นแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทําได 

 

2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการ

จัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวน้ันตองเปนทรัพยสินท่ีมมีูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยครั้งเกินความจําเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคล

ดังกลาว (churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรม

และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมไีวไดของกองทุนน้ันดวย 

 

บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชนของบริษัทได เน่ืองจากเปนขอหามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเรื่องท่ีไมพึง

กระทํา เวนแตเปนการรบัผลประโยชนท่ีผูใหบริการจดัใหแกบริษัทจดัการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเปนประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี www.ktam.co.th " 

 

3) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

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

โดยมผีลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูทางภาษีใน

สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมไีวกับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมี

ขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศ

ท่ีเก่ียวของ”) 

 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยมหีนาท่ีตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี 

FATCA กําหนด หนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสมัพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาท่ีในการ

กําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจดัทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดรับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศ

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

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ตน

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

ของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาท่ี

ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมท่ีเปน NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและ

รับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผกูพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิวามสัมพันธ

ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอยาง

ไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป 

 

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดาํเนินงานรวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ี
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เก่ียวของ และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศ

ท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน 

และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของกําหนด) 

ใหคํายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ช่ือ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน) ท่ีมีอยูในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนน้ันกับ

บริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากร

ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมลูเมื่อขอมลูท่ีเคยใหไวมีการเปลีย่นแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการ

เขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ

กฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

ไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการ

ดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการ

แจงน้ีแลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี 

(1) ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได 

เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน หากมกีาร

ดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให

บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจ

ตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุน

ท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของกําหนด) เทาน้ัน 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพ่ือรองรบัการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจดัการ 

(รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือ

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
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4) การระบุภมูิลําเนาในประเทศไทยเพ่ือการวางทรัพยสําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายท่ีไมมีภมูิลําเนาในประเทศไทย (ถามี)  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมลิําเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอางอิงท่ีอยูของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปนภูมลิําเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีท่ีตองมีการวางทรัพย 

 

5) ขอมูลเพ่ิมเตมิสําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

(1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อผูถือหนวยลงทุนขายคืน หรือ

โอนยายหนวยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณตนทุน และผลประโยชน และหักเงินลงทุนแตละรายการตามวิธีการ"เขากอน 

ออกกอน" (first in first out :FIFO) โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 

 

ท้ังน้ี วันท่ีลงทุนหมายถึง วันท่ีผูถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมในแตละรายการ 

และในกรณีท่ีเปนการรับโอนจากกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรอืหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอ่ืน ใหหมายความถึง วันท่ีผูถือหนวยลงทุน

ลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมของรายการท่ีรับโอนน้ัน 

 

(2) หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม โดยมรีายการ

อยางนอยตามแบบท่ีสมาคมประกาศกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดสงหนังสือดังกลาวใหกับผู

ถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในแตละป 

 

บริษัทจัดการจะยุติการจดัทําหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม สําหรับยอด

ซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันท่ีสิ้นสุดการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีจายเปนคาซือ้หนวยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม 

และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

 

(3) หนังสือรับรองการโอน 

บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ท่ีผูถือหนวย

ลงทุนขายคืนเพ่ือไปลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอ่ืน โดยมีรายการอยางนอยตาม

แบบท่ีสมาคมประกาศกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดสงหนังสือดังกลาวพรอมเช็คคาขายคืนหนวยลงทุน หรือ

เงินโอนคาขายคืนหนวยลงทุน หรอืวิธีการอ่ืนใดในการชําระคาขายคนืหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือ

การออม ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอ่ืน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งจากผูถือหนวย

ลงทุน เพ่ือเปนขอมูลในการจดัทําทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเน่ือง และเพ่ือใหเก็บไวเปนหลักฐานพรอมท่ีจะใหเจาพนักงานประเมินของ

กรมสรรพากรตรวจสอบได 

 

(4) บริษัทจัดการจะจดัทําหนังสือแสดงการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออม และ/หรือหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม โดยมี

รายการอยางนอยตามแบบท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด และจดัสงหนังสือดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการขาย

คืนหนวยลงทุนเพ่ือเปนขอมลูแกผูถือหนวยลงทุนในการดําเนินการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพ่ิมเติม หรือเก็บไวเปน

หลักฐานใหเจาพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได 
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(5) บริษัทจัดการจะจดัใหมีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน รวมถึงจะจัดใหมรีะบบงานในการ

ขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจดัทําและสงรายงานเก่ียวกับการลงทุนในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนท่ีขายคืนหนวยลงทุนตาม

หลักเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 

 

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

มูลคา ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KTUS  มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

 หลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ   2,911,388,562.49 100.79 

 หนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio              2,911,388,562.49 100.79 

 สัญญาซ้ือขายลวงหนา(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -21,043,255.72 -0.73 

 สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลีย่น เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging)  

 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอรเวิรด มี 5 คูสัญญา 

   - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเช่ือถือ : AA-         -2,907,506.57 -0.10 

   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเช่ือถือ : AA+         -8,567,525.79 -0.30 

   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเช่ือถือ : AAA         -849,442.76 -0.03 

   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความนาเช่ือถือ : AA-         -1,905,651.40 -0.07 

   - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความนาเช่ือถือ : AA+         -6,813,129.20 -0.24 

 อ่ืนๆ   -1,974,390.76 -0.06 

 ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              -74,664,360.00 -2.58  

 ประเภทรายการคางรับอ่ืนๆ              85,479,149.42 2.959  

 ประเภทรายการคางจายหรือหน้ีสนิอ่ืนๆ              -12,789,180.18 -0.44 

 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 2,888,370,916.01 100.00 

 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

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

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

มูลคา ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 

 ประเภท ผูออก    มูลคาตาม 

  ราคาตลาด 

หนวยลงทุนของกองทุน AB American Growth 

Portfolio  

AllianceBernstein 

(Luxembourg) S.à r.l 

2,911,388,562.49 

 

 

บริษัทนายหนาท่ีไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด เปนกองทุนท่ีลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศ 

ดังน้ัน จึงไมมีคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 

 

 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 

PTR = N/A 
 

 

การเปดเผยขอมูลการถอืหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 

ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคล  

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

 

 

 

 ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึน้จริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ยอนหลัง 

ต้ังแตวันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้รอบปบัญชีท่ีผานมาของ 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

คือ -26.90% 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

P a g e  71 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

  ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 

วันเปล่ียนแปลง

นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 

ตอหนวย 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 31 มกราคม 2565) 

% ตามชวงเวลา % ตอป 

YTD 
ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ยอนหลัง 

5 ป 

ยอนหลัง 

10 ป 

ตั้งแตวันจด

ทะเบียน

กองทุน 

KT-US-A 3 มีนาคม 2558 19.9342 -10.07% -6.45% -4.10% 19.19% 21.40% 14.33% N/A 10.48% 

Benchmark - - -9.17% -5.80% 1.30% 30.00% 29.03% 20.77% N/A 17.63% 

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน 
- - 27.46% 23.80% 19.18% 18.42% 23.22% 20.39% N/A 20.73% 

ความผันผวนของ

ตัวชี้วัด 
- - 28.59% 23.79% 19.35% 18.83% 24.96% 21.69% N/A 20.07% 

Benchmark = คํานวณจาก Russell 1000 Growth Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุล

บาท โดย Benchmark ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน ถึง วนัท่ี 21 ก.ย. 61 คํานวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่าง

ของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกลุบาท 

ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดวยวิธีการตามปปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และคาความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ป 
% ตอป 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-US-A N/A N/A N/A -5.33% 2.51% 10.74% -4.36% 29.66% 28.00% 29.93% 

Benchmark N/A N/A N/A 11.87% 5.49% 18.15% -3.20% 27.65% 37.95% 42.52% 

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน 
N/A N/A N/A 18.64% 24.25% 10.99% 18.81% 12.52% 33.50% 17.20% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด 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 ต้ังแตจัดต้ังกองทุน ถึง วันท่ี 21 ก.ย. 61 คํานวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ คํานวณโดยปรับสวนตางของ

อัตราแลกเปล่ียนเปนเงินสกุลบาท 

ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป 
 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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อัตราสวนการลงทุนของกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด 

 

อัตราสวนการลงทุน 

อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit) 

การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ลงทุน ไมจํากัดอัตราสวน 

การลงทุนในตราสารภาครัฐตางประเทศ 

-   กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกข้ึนไป  

ลงทุน ไมจํากัดอัตราสวน 

- กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade 

แตตากวา 2 อันดับแรก  

ลงทุนไมเกินรอยละ 35 

การลงทุนในหนวย CIS  ลงทุน ไมจํากัดอัตราสวน 

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยในประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได 

ลงทุนไมเกินรอยละ 20 

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของ

สถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได 

ลงทุนไมเกินรอยละ 20 

การลงทุนในตราสารหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือศุกูก 

ที่ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร 

พาณิชยต างประเทศที ่ไดร ับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ธนาคาร พาณิชยในประเทศไทย 

ลงทุนไมเกินรอยละ 10 

การลงทุนในทรัพยสินของผูออก/คูสัญญาในประเทศที่มี

อันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

ลงทุนไมเกินรอยละ 10 

การลงทุนในทรัพยสินของผูออก/คูสัญญาในตางประเทศท่ีมี

อันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

ลงทุนไมเกินรอยละ 10 

อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกลุมกิจการหน่ึง ลงทุนไมเกินรอยละ 25 

อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก 

ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ของธนาคารหรือ 

สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคาร 

พาณิชยบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และ 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

ลงทุนรวมกันไมเกินรอยละ 45 เฉลี่ยในรอบปบัญชี     

 

  

การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเ◌งิน ที่มีเงื่อนไข 

หามเปลี่ยนมือแตกองทุนไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิ 

เรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมี 

รวมกันไมเกินรอยละ 25 
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อัตราสวนการลงทุน 

เงื่อนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได/เงินฝาก

หรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 

เดือน / Total SIP 

การเขาทําธุรกรรม reverse repo ลงทุนไมเกินรอยละ 25 

การเขาทําธุรกรรม securities lending   ลงทุนไมเกินรอยละ 25 

total SIP ซึ่งใหรวมถึง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อท่ี

ตัวตราสารและผูออกตราสารที่ตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได 

(non-investment grade / unrated) ดวย 

ลงทุนรวมกันไมเกินรอยละ 15 

 

การเขาทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ

ลดความเสี่ยง (hedging) 

ลงทุนไมเกิน มูลคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

หนวย CIS ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ลงทุนไมเกินรอยละ 20 

อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกจิการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

หุนของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไมเกินรอยละ 25 

การลงทุนในตราสารหน้ี ของผูออกรายใดรายหน่ึง 

 

ลงทุนไมเกินรอยละ 1 ใน 3 ของมูลคาหน้ี สินทางการเงิน 

(financial liability) ของผูออกตราสาร

รายน้ัน 

หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ลงทุนไมเกินรอยละ - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS 

ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 

ตางประเทศ ท่ีออกหนวยน้ัน   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดงัน้ี 

   (1)  การลงทุนในหนวย CIS ของ

กองทุนท่ีมีลักษณะครบถวน ดังน้ี โดย

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  

         (1.1)  มีขนาดเล็ก  

         (1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไม

เกิน 2 ป 

         (1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวง

กวาง 

 

 

สถาบันการจัดอันดับความนาเชือ่ถือ Tris Rating 

ทริสเรทติ้งใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดบัเครดิตองคกรและตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุตัง้แต 1 ป ข้ึนไป 

จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละสัญลักษณมีความหมายดังน้ี 

AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑ

สูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
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AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แต

อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจ

ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ี

เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการ

ชําระหน้ีออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวา

ระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

อ่ืนๆซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า

และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

C องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงิน

ตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื ่อนไขที่เอื ้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ อยางมากจึงจะมี

ความสามารถในการชําระหน้ีได 

D  องคกรหรือตราสารหน้ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด 

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

ภายในระดับเดยีวกัน 

 

สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเนนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After Default) 

แตอยางใด โดยตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นจําแนกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับ

ความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาวซึ่งมี

เครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน

ระดับท่ีนาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได 

T4  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นท่ีคอนขางออนแอ 

D เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด 

 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทติ้งเปนอันดับเครดิตตราสารหน้ีในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการชําระหน้ีของ

ผูออกตราสารหน้ีโดยไมรวมความเสี่ยงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใชเครื่องหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุวาตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย

ดังกลาวเปนตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยท่ีความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน 
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 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะทอนความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ

ผูออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตรา

สารหน้ีโดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารน้ันๆ หรือองคกรซึ่งรับภาระผูกพันในการชําระหน้ีของตราสาร

น้ันๆ ท้ังน้ี แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไมเปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผลตอ

สาธารณะไปแลวในกรณีเมื่อเกิดเหตกุารณสําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงินขององคกรที่ทริส

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) 

 
 

สถาบันการจัดอันดับความนาเชือ่ถือ Fitch Rating 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

นาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มคีวามเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืน

ในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความนาเช่ือถือของ

ตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย

เพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความเปนไปได

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตาม

กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของ

ตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชาํระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมี

ความไมแนนอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือข้ันตํ่าอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และ
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ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองเทาน้ัน และความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ัน 

ไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตรา

สารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 

“นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ี

ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสงูเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอนัดับ

ความนาเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัด

อันดับความนาเช่ือถือท่ีสูงกวา 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมี

ความไมแนนอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสูงกวา 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทยีบ

กับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนิน

ธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทาน้ัน  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีท่ีไดเกิดข้ึนแลวหรือกําลังจะเกิดข้ึน 

   
 

 

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สําหรับประเทศไทย 

      เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัด

อันดับความนาเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชือ่ถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ 

เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับ

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

      

 สําหรับอันดับความนาเชื ่อถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื ่อถือในระยะสั้น 

นอกเหนือจาก “F1(tha)”  

      สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุนทราบวา
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มีความเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจ

ระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหสูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความ

นาเชื่อถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการ

ปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้นๆ 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายท้ังหมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวม(1) 

อัตราตามโครงการ 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.62-31 ม.ค.63) 

 อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.63-31 ม.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

KT-US-A :1 ก.พ.64-31 ม.ค.65 

KT-US-SSF: ตัง้แต่ 22 ก.ย.65 

เปนตนไป 

(% ตอปของ NAV) 
1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ี

ประมาณการได (2) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

    - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

    - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

    - ชนิดเพ่ือการออม 

 

 

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 

• คาธรรมเนียมการจัดการ(3) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

 - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

    - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

 - ชนิดเพ่ือการออม 

 

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 

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(3) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

 - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

    - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

 - ชนิดเพ่ือการออม 

(ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน

ตปท.ท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.0535) 

 

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 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวม(1) 

อัตราตามโครงการ 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.62-31 ม.ค.63) 

 อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.63-31 ม.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 

KT-US-A :1 ก.พ.64-31 ม.ค.65 

KT-US-SSF: ตัง้แต่ 22 ก.ย.65 

เปนตนไป 

(% ตอปของ NAV) 

• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน(3) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

 - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

    - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

    - ชนิดเพ่ือการออม 

 

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 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

0.21 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

0.21 

• คาธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีจายจริงแตไมเกิน 2.675 

- คาโฆษณาประชาสัมพันธ 

o ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

 

 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน  

1,070,000 บาท 

 

- 

 

- 

 

- 

o ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ไมเกิน 1.07 - - - 

- คาสอบบัญชี ตามท่ีจายจริง 0.02 - - 

- คาธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจายจริง - - - 

คาใชจายอื่นๆ (4) 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

 - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

    - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

    - ชนิดเพ่ือการออม 

ตามท่ีจายจริง 

 

0.03 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 
0.03 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 
0.02 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

N/A 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได 

- - - - - 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมด 

    - ชนิดสะสมมูลคา 

    - ชนิดจายเงินปนผล 

    - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

 - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

    - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

    - ชนิดเพ่ือการออม 

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 

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย ตามท่ีจายจริง - - - 

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

กองทุนรวมท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายท่ีเกิดจากการขอมติผู

ถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง 
(3) มูลคาทรัพยสินทีใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลคา

ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ 
(4) คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีแตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) 
อัตราเรียกเก็บจริง  

(1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65) 

สําหรับ KT-US-SSF: ตัง้แต ่

22 ก.ย.65 เปนตนไป 

(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1) 

        - ชนิดสะสมมูลคา 

 - ชนิดจายเงินปนผล 

        - ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 

     - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

        - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

     - ชนิดเพ่ือการออม 

 

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 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (1) 

- ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (2)  

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

        - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 

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 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา (1)  

- ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 

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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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) 
อัตราเรียกเก็บจริง  

(1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65) 

สําหรับ KT-US-SSF: ตัง้แต ่

22 ก.ย.65 เปนตนไป 

(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก(1)  

- ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

 

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 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 สับเปล่ียนออกไปยังกองทุนภายใตการบริหาร

ของบริษัทจัดการ 

 

 สับเปล่ียนออกไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือ

หนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใตการจัดการ

ของบริษัทจัดการอื่น 

 

 
ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ) 

 
 

บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดังตอไปน้ี 
- ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน 

ขั้นต่ํา 200 บาท หรือ 

- 200 บาทตอรายการ (ปจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ) 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือหรือ

ขายหลักทรัพยเม่ือมีการส่ังซ้ือหรือขายคืนหรือ

สับเปล่ียน(4) 

        - ชนิดสะสมมูลคา 

- ชนิดจายเงินปนผล 

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (2)  

        - ชนิดผูลงทุนสถาบัน 

        - ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

        - ชนิดเพ่ือการออม 

 

 

 

ไมเกิน 0.50 

ไมเกิน 0.50 

ไมเกิน 0.50 

ไมเกิน 0.50 

ไมเกิน 0.50 

ไมเกิน 0.50 

 

 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

 

 

 

ยังไมเรียกเก็บ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเปดใหบริการ 

ยังไมเรียกเก็บ 

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือ

ครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

บริษัทจะเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการดวยวิธีการ

ใดวิธีการหน่ึงดังตอไปน้ี 

- ในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุน ขั้นต่ํา 200 บาท หรือ 200 บาทตอรายการ (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ) 

ท้ังน้ี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุน

ดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซ้ือและขายคืนหนวย

ลงทุน 
ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน  ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
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กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  

อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) 
อัตราเรียกเก็บจริง  

(1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65) 

สําหรับ KT-US-SSF: ตัง้แต ่

22 ก.ย.65 เปนตนไป 

(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาใชจายอื่นๆ ท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ 

หรือนายทะเบียน ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน

เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหตุ 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียด

ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
(2) เวนแต เปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว 
(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 
(4) คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน เพ่ือนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมใน

การสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P a g e  82 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม   

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด 

KTAM US Growth Equity Fund 
KT-US 

 

 

♦ กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของ

ตนเองดวย 

♦ กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรม

ปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

♦ โดยปกติกองทุนหลักจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือวัตถุประสงคในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามใน

อนาคตกองทุนหลักอาจพิจารณาใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงได โดยขึ้นอยูกับกับสภาวการณในแตละขณะ ดังนั้น ผูลงทุนจึงยงัคงมี

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับ กองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด นําเงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลารสหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพยในสกุลเงินดอลลารสหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

♦ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมี

ความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป

เน่ืองจากกองทุนเปดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟนด มีการลงทุนในหนวยลงทุนของ AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) 

ที่ลงทุนในหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมืองใน

ระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงิน

ลงทุนหรือกฎหมายหรือขอกําหนดอ่ืนๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายท่ีมี

ตอกองทุน เปนตน 

♦ สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปน

ประกัน 

♦ สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนนี้จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข การ

ลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวล

รัษฎากร 

♦ สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ผูลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม รวมท้ังสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ

และขอรับคูมือการลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

♦  ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุนควรติดตอบริษัท

ประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม

ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการสามารถเปดใหซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต ไดทุก

ชนิดหนวยลงทุน ยกเวนหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

♦ ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุนและเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต หากตองการ

ทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

คําเตือนและขอแนะนํา 
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♦ ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

♦ ทานสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวของ (Connected Person) ไดท่ี

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

♦ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสนิ

อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี ผูท่ีสนใจจะลงทุน ท่ีตองการทราบขอมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการในรายละเอียด 

สามารถขอดูขอมูลไดท่ีบริษัทจัดการ 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) 

♦ ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสยีงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรอืเวปไซต

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

♦ บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม

จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วาดวย หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือปองกันการใชบริการธุรกิจหลักทรัพยเปนชองทาง

ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

♦ การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตองของ

ขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

ขอมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 


	ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
	สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน
	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
	ข้อมูลอื่น
	อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์

