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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

KT-WEQ

ชื่อ
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน
และการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund : KT-WEQ
- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ไม่กําหนดอายุโครงการ
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (Master Fund) ใน
หน่วยลงทุนชนิด Class I (USD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ จะนําเงิน
บาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลาร์สหรัฐ
ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุน AB Low Volatility
Equity Portfolio เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และการกํ า กั บ ดู แ ลของ
หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พย์ และตลาดซื ้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ ที ่ เป็ น สมาชิ กของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนใน
ระยะยาว โดยการลงทนในตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนตํ่า และ มีความเสี่ยงในการปรับตัว
ลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ตํ่า ผู้จัดการกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจําลอง
พอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การ
ลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนที่ตํ่า ควบคู่ไปกับคุณภาพ
หลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศพัฒนา
แล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จํากัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ด้วย
สําหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้
ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลา
การฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากใน
สถาบันการเงินต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขาย
โดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่า
ลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่
ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมี
ต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio
management)
2. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
3. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ในกรณีที่ AB Low Volatility Equity Portfolio มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของ
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยมีอัตราส่วนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวมีอัตราส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะ
ดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและ
สมควรที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่
ชักช้า หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลทําให้การ
ลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ บริษัทจะดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม
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โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนิน
ให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดย
จะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่กองทุน (ถ้ามี) เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้
หลังหักค่าใช้จ่ายสํารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที่ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จนเป็นเหตุให้การลงทุน
ของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แกไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio หรือในกรณีที่กองทุน
นี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุน AB Low Volatility
Equity Portfolio มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหาร
จัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็น
ได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ
เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน
และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้นๆ
เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็น
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ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
แล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สิน และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่
กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่
จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศ
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน
เพื่อนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใด
ติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการโดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสาม
วันทําการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
P a g e 4 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

KT-WEQ

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของ
จากเงินลงทุน
ตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
วันที่ 29 กันยายน 2557
กองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม วันที่ 9 ตุลาคม 2557
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อ 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขาย
คืน
จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่า
ของการสั่งขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขั้นตํ่า
จํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า

ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด

คําถามคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
 ไม่มี
2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?
 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดย
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด?
 เหมาะสมสํ าหรั บ เงิ นลงทุ น ที่ ผ ู้ ลงทุนยอมรั บความเสี ่ยงจากการลงทุ นในหลั กทรั พย์ประเภทหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวม
ต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน
จากการลงทุนได้ทั้งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ลงทุนไว้ และส่งผล
ให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
อิ ค วิ ตี ้ ฟั น ด์ จะเน้ น ลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น AB Low Volatility Equity Portfolio ที ่ บ ริ หารจั ด การโดย AB Low
Volatility Equity Portfolio ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และกล
ยุทธ์การลงทุนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคํานึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่กําหนดไว้เป็นหลัก
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
เป็นหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ซึ่งจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก จึงอาจทําให้
ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน และอาจทําให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่
อย่างไร ?
 กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
7. กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญและผลการดําเนินงานงานอย่างไร ?
 สรุปสาระสําคัญของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio
ชื่อ
AB Low Volatility Equity Portfolio
อายุโครงการ
ไม่กําหนด
วันจัดตั้ง
11 ธันวาคม 2555
ประเทศที่จดทะเบียน
ลักเซมเบิร์ก
ประเภทกองทุน
ตราสารทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน
วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน คือ เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
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นโยบายการลงทุน

ลักษณะของนักลงทุน
Class & currency
ดัชนีอ้างอิง
ISIN Code
Bloomberg Ticker
Management Company
Depositary &
Administrator
website

กองทุนจะพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทนในตราสารทุน
ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนตํ่า และ มีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ในระดับที่ตํ่า ผู้จัดการกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจําลองพอร์ตการลงทุน เพื่อ
พิจารณาค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการ
บริหารจัดการ การลงทุนเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนที่ตํ่า ควบคู่ไปกับคุณภาพ
หลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ใน
ประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จํากัดการลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วย
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน และเพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เหมาะกับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องการผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวของการ
ลงทุนในตราสารทุน
Class I / USD
MSCI World Index
LU0861579349
ABELVID:LX
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
www.alliancebernstein.com

ค่าธรรมเนียมของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio
management fee : 0.70% ต่อปี
Ongoing charges : 0.89% (ทั้งนี้ ค่าใชจ่าย Ongoing Charges ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่เปิดเผยข้างต้น โดยเป็นไปตาม
การดําเนินงานจริงของกองทุนหลักและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี) ข้อมูล จาก factsheet ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2564
Initial Sales Charge : ไม่เกิน 1.50%
Exit Charge : ไม่มี
ข้อจํากัดที่สําคัญในการลงทุน
ภายใต้ข้อกําหนดของ UCITS กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้
ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก และสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุนได้ (Efficient Portfolio Management)
ทั้งนี้ หากกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที่ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท www.ktam.co.th
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เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ /และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดย
เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัท
จัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
ความเสี่ยงของกองทุนรวมหลัก โดยสรุป ได้แก่
• ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging-Markets Risk)
กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งตลาดเหล่านี้มีขนาดเล็กและอ่อนไหวต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าตลาด
ที่พัฒนาแล้ว จึงอาจส่งผลทําให้ซื้อขายได้ยากและอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนต่อกองทุนได้
• ความเสี่ยงจากการหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Risk)
ผู้จัดการกองทุนอาจบริหารกองทุนในเชิงรุก (Active) เพื่อตอบสนองต่อสภาวการณ์ของตลาด ส่งผลทําให้อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุน (Turnover ratio) อาจเกิน 100% และทําให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนอื่นๆเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนั้นอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนที่สูงนี้อาจก่อให้เกิดกําไรระยะสั้นจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และถูก
เรียกเก็บภาษีได้
• ความเสี่ยงของบริษัทขนาดเล็ก (Smaller Capitalization Companies Risk)
การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็กจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีหรือความไม่แน่นอนของตลาดมากกว่า
บริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากหุ้นของบริษัทขนาดเล็กจะมีสภาพคล่องที่ตํ่าและความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่
• ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ซึ่งทําให้ได้มา, ลดลง หรือเพิ่มขึ้นซึ่งสถานะความเสี่ยง (exposure) ของสินทรัพย์อ้างอิง
(Underlying assets) และอาจก่อให้เกิดอัตราทด (gearing) ขึ้น ซึ่งส่งผลทําให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) มีความผัน
ผวนที่เพิ่มสูงขึ้น
• ความเสี่ยงของคู่สัญญาตราสารอนุพันธ์ที่ทําการซื้อขายนอกตลาด (OTC Derivatives Counterparty Risk)
การซื้อขายตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (Over-The-Counter Derivatives Market) มีการควบคุมและดูแลที่น้อยกว่าการซื้อขาย
ผ่านระบบทางการ (Organized exchanges) จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาของตราสารอนุพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญา และทําให้กองทุนเกิดการขาดทุนได้
• ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Securities Risk)
มูลค่าของการลงทุนในตราสารทุนอาจเกิดการผันผวนจากผลของนโยบายและกิจกรรมของบริษัทแต่ละบริษัท หรือ เป็นผลมาจาก
สภาวการณ์ของตลาดหรือเศรษฐกิจโดยรวม ทําให้มูลค่าของตราสารทุนอาจจะลดลงในช่วงระยะเวลาสั้นหรือลดลงในช่วงระยะ
เวลานานได้
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ข้อมูลกองทุนหลัก (AB Low Volatility Equity Portfolio)

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
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หมายเหตุ
- ข้อมูลจากกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
- ที่มา : https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/low-volatility-equity/low-volatility-equity-engb.htm?isin=LU0861579349
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
8. ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร ?
 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
3 ปี
0.54
18.42%

5 ปี
0.48
15.25%

Information ratio
Volatility
หมายเหตุ
1) ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
2) ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
*************************************

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้อกําหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
 วิธีการขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบ
จากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทิน
ที่เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
จํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่า : ลงทุนขั้นตํ่า 1,000 บาท
 การชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้
1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่ง
จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์” และนําฝากได้ที่
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- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-10912-6
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร
เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากได้ท่ี
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี
- เลขที่ 889-1-01226-1
3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
- เลขที่ 0001-114-0050423
4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน)

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

 ธนาคารออมสิน

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด
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 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน)

ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
เลขที่บัญชี 153-6-09908-2
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3
เลขที่บัญชี 777-0-04854-1
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3) เลขที่บัญชี 295-3-00099-9
เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี
เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่
เลขที่บัญชี 838-1-00322-0
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวัน
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับ
ผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตาม
ปฏิทินที่เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
และท่านจะได้รับการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) ในกรณีที่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(7) ในกรณีที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคํา
สั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวัน
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับ
ผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตาม
ปฏิทินที่เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
มีวิธีการโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด
 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ
6. ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้หรือไม่?
 ได้ ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียง
อย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกัน
ชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
7. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ?
 การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือการที่ผู้ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจาก
การคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
8. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด?
 ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
- Website : www.ktam.co.th
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9
******************************
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน

1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ?
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อย่างไร ?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที่
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจาก
บริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
5. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นายวัชรา
ตันตริยานนท์
นายสุรพล โอภาสเสถียร
นายธนธัช หงษ์คู
พลตํารวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ
นายลือชัย ชัยปริญญา
นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา
นายอนามัย ดําเนตร
นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
รายชื่อผู้บริหาร

ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

 จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 165 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2564)
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 578,335,344,339.64 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2564)
2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

1

นางชวินดา หาญรัตนกูล

2

นางแสงจันทร์ ลี

3

นายศรชัย เตรียมวรกุล

4

นายสมชัย อมรธรรม

5

นายพีรพงศ์ กิจจาการ

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

6

นายยืนยง เทพจํานงค์

7

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล

8

นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี

9

นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ลําดับ
รายชื่อ
1 คุณพีรพงศ์ กิจจาการ

2

คุณเขมรัฐ ทรงอยู่

3

คุณยืนยง เทพจํานงค์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จดั การกองทุนหลัก
- MS in Economics
1. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
University of
2. ผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
Southampton
3. รองผู้อาํ นวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต
4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
5. ผู้จัดการ , ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
(เศรษฐศาสตร์)
6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
8. ผู้ช่วยผู้จดั การ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities
9. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card
10. เจ้าหน้าที่, Office of Venture Capital Fund
Management Office of SMEs Promotion
11. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, SME
Development Bank of Thailand
12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ผู้จัดการกองทุนหลัก
-เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
Master of Arts
3. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก , บลจ.กรุงไทย
(Economics)
4. นักวิเคราะห์, ศูนย์วจิ ัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, ธนาคารไทย
-เศรษฐศาสตร์ศาสตร์บณ
ั ฑิต พาณิชย์ (Macroeconomic Analyst – SCB EIC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. นักวิเคราะห์ CEIC DATA (Data Analyst – CEIC DATA)
Bachelor of Arts
(Economics)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 1. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ผู้จัดการกองทุนรองที่1
2. ผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
P a g e 18 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

KT-WEQ

ลําดับ

รายชื่อ
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KTAM World Equity Fund
ประวัติการศึกษา
University of Houston,
U.S.A.
-รัฐศาสตร์บัณฑิต
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master of Science
Program in Finance
(International Program),
Thammasat University
- Bachelor of Art in
Economics (International
Program), Thammasat
University

4

คุณกุลณัฐฐา
อภิปริกิตติ์ชัย

5

คุณสมชัย อมรธรรม

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

6

คุณวรรกมล ลีวาณิชย์

- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

คุณศรชัย เตรียมวรกุล

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต,

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประสบการณ์การทํางาน
3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน
5. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่สว่ นพัฒนาตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
1. Krung Thai Asset Management Public Company
Limited: June 2013 – Current
Position : Fund Manager / Investment Department
2. Kiatnakin Fund Management Company Limited:
June 2011 – May 2013
Position: Fund Manager / Investment Department
3. Krung Thai Asset Management Public Company
Limited: February 2010 – June 2011
Position: Fund Manager / Investment Department
September 2008 – January 2010
Position: Assistant Fund Manager / Investment
Department
4. MFC Asset Management Public Company
Limited: September 2004 – August 2006
Position: Investment Analyst / Investment
Research and Strategic Department
1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้า
สัมพันธ์, บลจ. กรุงไทย
2. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
3. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย
4. ผู้อํานวยการ, ฝ่ายวิจัย, 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, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)
1.ผู้จดั การ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
2.ผู้จดั การ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย
3.ผู้จดั การ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
4.เจ้าหน้าที่อาวุโส , ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย
5.เจ้าหน้าที่อาวุโส , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า
6.เจ้าหน้าที่ , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า
1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
และลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนทางเลือก

ผู้จัดการกองทุนรองที่2
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ลําดับ

8

รายชื่อ

คุณแสงจันทร์ ลี

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ 3. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง,
บัญชี), สถาบันเทคโนโลยี
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ราชมงคล
4. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน
สัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย
5. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนลงตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
7. ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จํากัด
(มหาชน)
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI)
9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน,บลจ.กรุงไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน
ศศินทร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงิน บลจ.กรุงไทย
การธนาคาร (เกียรตินิยม 4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน
บลจ.กรุงไทย
อันดับ 2)
5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธํารง
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)

0 2111 1111

 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

0 2638 8000, 02 626 7000












0 2697 5454
0 2633 6000
0 2359 0000
0 2299 8000
0 2274 9400, 0 2276 1025
0 2648 3333
1159
0 2223 2288
0 2305 9000
0 2658 8888

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
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บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด

0 2648 1111
0 2363 6736
0 2680 5000 และ 0 2034 4700
0 2680 1111
02 508 1567
0 2672 5999
0 2287 6950
0 2949 1999
0 2658 5800
0 2863 8333
0 2659 7000
0 2696 0000
0 2231 8600
0 2841 9000
0 2857 7000
0 2343 9555
0 2633 6000
0 2217 8888
0 2231 3777
0 2831 8300
0 2635 1700
0 2222 5900
094 5696 667
0 2009 8000
0 2088 9999
0 2108 8666
0 6220 6677
0 2680 5000
0 2266 6697-8
0 2861 4820 ต่อ 544,545,546
0 2107 1664
0 2026 5100
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่
บริษัทจัดการ
5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
 ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 025443935 โทรสาร : 0293777834
นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้วย
7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
 นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ นายพจน์ อัศวสันติชัย นางสาววันนิสา งามบัวทอง นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
และนางสาวสุลลิต อาดสว่าง
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ในฐานะผู้สอบบัญชี
******************************

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด?
- Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
******************************
ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ มูลค่าหน่วย
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ลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของ
กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และ
เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุน AB
Low Volatility Equity Portfolio เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เช่น ความเสี่ยง
จากสภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสําคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ
สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน
หลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุน
รวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสมํ่าเสมอ
2) ความเสี ่ ย งจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษ ั ท หรื อ กิ จ การขนาดกลางหรื อ ขนาดเล็ ก (Smaller Capitalizations
Companies) การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มักมีสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายตํ่ากว่าหลักทรัพย์
ของบริษัทขนาดใหญ่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคารวมถึงความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกว่า
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity
Portfolio ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์
รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ดังกล่าว
3) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะความเสี่ยง
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) จึงอาจ
ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ นําเงินบาทไปลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินไปลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนหลักก็อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างๆ ของประเทศที่ลงทุนด้วย ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปร
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
 กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออก
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการ
ลงทุนที่เข้มงวด และ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารอง
เงินไว้สําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงิน
ฝากสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง
5) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดําเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในการพิจารณาทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะ
ติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง
6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้
ได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ AB Low Volatility Equity Portfolio ซึ่ง
กองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการ
บริหารความเสี่ยงโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว
7) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน
ไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity
Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ จึงทําให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนตํ่า
8) ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการ
จํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลง
กลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน
และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะ
พิจารณาดําเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนใน
โอกาสแรกที ่ กระทํ า ได้ แต่ ใ นการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วอาจเกิ ดค่ า ใช้ จ ่ า ยกั บ กองทุ น ซึ ่ ง บริ ษั ทจั ด การฯ จะคํ า นึ ง ถึ ง ความคุ ้ มค่า
ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
9) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวัง
ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม (1)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (2)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ(3)
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(3)
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ)
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(3)
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
o ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 ก.ย.61 – 31 ส.ค.62) (1 ก.ย.62 – 31 ส.ค.63) (1 ก.ย.63 – 31 ส.ค.64)
(% NAV)

ไม่เกิน 5.35

1.02

1.06

1.058

ไม่เกิน 1.605

0.80

0.80

0.802

ไม่เกิน 0.0749

0.03

0.03

0.025

ไม่เกิน 0.214

0.16
0.21
ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน 2.675

0.214

ตามที่จา่ ยจริง
แต่ไม่เกิน 1,070,000
ตามที่จา่ ยจริง
แต่ไม่เกิน 1.07

o ค่าสอบบัญชี
ตามที่จา่ ยจริง
(4)
o ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด
ไม่เกิน 5.35
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จา่ ยจริง

-

-

-

-

-

-

0.03

0.02

0.017

1.02
-

1.06
-

1.058
-

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่าย
จริง
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คํานวณ
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

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

KT-WEQ

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1)
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (1)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์เมือ่ มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (2)
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

อัตราตาม
โครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง

อัตราเรียกเก็บจริง

อัตราเรียกเก็บจริง

(1 ก.ย.61 - 31ส.ค.62)

(1 ก.ย.62 - 31ส.ค.63)

(1 ก.ย.63 - 31ส.ค.64)

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ไม่เกิน 5.00

1.50

1.50

1.50

ไม่เกิน 3.00

ยังไม่เรียกเก็บ

ยังไม่เรียกเก็บ

ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.00
ไม่เกิน 5.00

ยังไม่เรียกเก็บ
1.50

ยังไม่เรียกเก็บ
1.50

ยังไม่เรียกเก็บ
1.50

ไม่เกิน 0.50

ยังไม่เรียกเก็บ

ยังไม่เรียกเก็บ

ยังไม่เรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกําหนด
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
(2) ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการซื ้อ ขายหลัก ทรั พ ย์จ ะคํ า นวณเข้ า ไปในราคาขายหรื อ รั บ ซื ้อ คืน หน่ ว ยลงทุน เพื ่ อ นํ า เงิ น ดั ง กล่ า วไปชํ า ระเป็ น ค่ า ใช้จ ่า ยหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
PTR = N/A
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน
KT-WEQ
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
1,452,330,451.25
หน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Fund
701.07
หน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio
1,452,329,750.18
-37,263,339.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-3,236,904.93
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
-9,952,434.53
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
-3,226,692.80
-6,951,603.31
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
-13,895,703.85
อื่นๆ
1,364,416.92
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
16,519,811.49
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ
-15,155,394.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,416,431,528.75

%NAV
102.53
0.00
102.53
-2.63

-0.23
-0.70
-0.23
-0.49
-0.98
0.10
1.17
-1.07
100.00
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KT-WEQ

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
0.00
0.00
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade
0.00
0.00
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตํ่ากว่า
0.00
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)
15.00% NAV
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ประเภท
ผู้ออ
หน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Fund Templeton Global Advisors Limited
หน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Portfolio

มูลค่าตามราคาตลาด
701.07
1,452,329,750.18

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง
ในช่วงเวลา 5 ปีของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
คือ -31.01%
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์

กองทุน

KT-WEQ
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

วันจดทะเบียน/
ราคา
วันเปลีย่ นแปลง
ต่อหน่วย
นโยบายการ
(บาท)
ลงทุน

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2564)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
YTD

9 ตุลาคม 2557 15.2156 16.67%
26.64%

6.86%
9.39%

17.31% 21.13% 7.94% 8.54%
22.92% 34.37% 15.09% 13.70%

N/A
N/A

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
6.27%
11.70%

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

-

-

11.07%

9.07%

11.02% 12.74% 19.02% 15.68%

N/A

15.99%

-

-

11.46%

9.93%

10.94% 13.48% 19.72% 16.10%

N/A

15.46%
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Benchmark = MSCI World Index USD (Net Total Return) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท โดย
Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 27 ม.ค. 62 คํานวณจาก MSCI All Country World Index (Total Return Gross) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

ปี
KT-WEQ
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

2.52%
3.49%

1.39%
7.57%

2.62% 14.07% -15.80% 22.96% 3.52%
6.96% 13.63% -10.20% 19.25% 15.57%

N/A

N/A

N/A

12.05% 15.06% 17.48% 7.38%

12.52%

N/A

N/A

N/A

11.47% 13.60% 12.73% 6.52%

11.92% 10.45% 29.91%

8.97%

2563

29.06%

* ผลการดําเนินงานปี 2557 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = MSCI World Index USD (Net Total Return) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุล
บาท โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 27 ม.ค. 62 คํานวณจาก MSCI All Country World Index (Total Return Gross) ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ไม่เกิน 35%
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS
ไม่จํากัดอัตราส่วน
4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
ประกัน
credit rating แบบ national scale)
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
1. 10%หรือ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
2. นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
พาณิชย์ในประเทศไทย
ใน benchmark + 5%
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

6

5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
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ประเภททรัพย์สิน
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
1. 10% หรือ
2. นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี รายละเอียดตาม
แบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้น้อย กว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคล ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives

7

หมายเหตุ :
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพัน
มีภูมิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
(1) 25% หรือ
ดังกล่าว
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark +
10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

อัตราส่วน (% ของ NAV)

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่
เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่

รวมกันไม่เกิน 15%

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่
ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
6

หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
product limit
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
7 derivatives ดังนี้
7.1 การเข้าทําธุรกรรมderivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
2 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ต่างประเทศ)
ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจ
นํามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียัง
ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้
ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้ บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1
ปี ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย
ดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
กว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ตํ่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่าง
มากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได้
D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตาม
กําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default
Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มี
เครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วน
แนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่ง
รับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อ
เตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale)
ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงด
การระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระ
หนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืน
ตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระ
หนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่
มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กําหนด
F2 (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี ้ ตามเงื ่ อ นไขทางการเงิ น ตามกํ า หนดเวลาในระดั บ ที ่ น ่ า พอใจเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
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ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัด
อันดับที่สูงกว่า
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะ
ที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากว่า “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น
ปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
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คําเตือนและข้อแนะนํา
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ผู้
ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ นําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับเงิน
คืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management)
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุน
ทั่วไป
 เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio
(กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองใน
ระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงิน
ลงทุนหรือกฎหมายหรือข้อกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจํากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มี
ต่อกองทุน เป็นต้น
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการใน
รายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ของประเทศไทย และประเทศอื ่ น ที ่ เกี ่ ย วข้ อ ง ซึ ่ ง รวมถึ ง ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
เป็นไปตามประกาศ

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM World Equity Fund
1.3. ชือย่อ : KTWEQ
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริมต้น : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทังนี หากบริษท
ั จัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนทีเพิมอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิดาํ เนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรกได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษท
ั จัดการอาจจะดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : ดูรายละเอียดเพิมเติม
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก : 1,000.00 บาท
รายละเอียดเพิมเติม :
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป : 1,000.00 บาท
รายละเอียดเพิมเติม :
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2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : ดูรายละเอียดเพิมเติม
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก : 1,000.00 บาท
รายละเอียดเพิมเติม :
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป : 1,000.00 บาท
รายละเอียดเพิมเติม :
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บลด ยกเว้นหรือเปลียนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขันต่าํ ข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี เพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศ
แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทุกแห่ง
สําหรับการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วน
การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ
ประกันภัย เป็นต้น ดังนัน การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรืองมูลค่าขันต่ําของการสังซือ
หน่วยลงทุน มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าํ ของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั
ต่าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายทีจัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทีต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนทีมากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนทีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
 กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund )
ชือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : AB Low Volatility Equity Portfolio
กองทุนหลักจดทะเบียนซือขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
กองทุ
นเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือ
ทําธุรกรรมการให้
ยืมหลั
กทรัพย์ ธุนรรวม
กรรมการขายโดยมี
ัญญาซื
น
19/08/2565
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
[0680/2557]สหน้
า 2 /อคื
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หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่
วน ไม่น
เกิเปิ
น ดล้เคแทม
านเหรียญเวิลด์ อิควิตี ฟันด์
กองทุ
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน
หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : การลดความเสียง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อืน ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ มุง่ หวังให้ผลประกอบการเคลือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
Management) ส่วนกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active
Management)

3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
ดัชนีชวัี ด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ ดัชนี MSCI World Index USD (Net Total Return) ปรับด้วยอัตราแลก
เปลียนเมือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอา้ งอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมี
การเปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิมเติม :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I
(USD) ซึงเป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลียในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยกองทุนเปิด
เคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ จะนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนํา
เงินดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอืนใดทัวโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอืนใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากมีการ
เปลียนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั
จัดการรูห
้ รือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว ทังนี กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio เป็นกองทุนทีจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) และการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซือขายหลักทรัพย์ ทีเป็นสมาชิกของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทังนี กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะ
ยาว โดยการลงทนในตราสารทุน ทีมีปจ
ั จัยพืนฐาน มีความผันผวนต่าํ และ มีความเสียงในการปรับตัวลงทีอาจจะเกิดขึนใน
อนาคตในระดับทีต่ํา ผูจ
้ ด
ั การกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจําลองพอร์ตการลงทุน เพือพิจารณาค่าความเสียง
และผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพือให้ได้พอร์ตการลงทุน
ทีมีความผันผวนทีต่าํ ควบคูไ
่ ปกับคุณภาพหลักทรัพย์ทมี
ี พนฐานดี
ื
ในการลงทุน ซึงกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของ
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Securities) และการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซือขายหลักทรัพย์ ทีเป็นสมาชิกของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทังนี กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะ
ยาว โดยการลงทนในตราสารทุน ทีมีปจ
ั จัยพืนฐาน มีความผันผวนต่าํ และ มีความเสียงในการปรับตัวลงทีอาจจะเกิดขึนใน
อนาคตในระดับทีต่ํา ผูจ
้ ด
ั การกองทุนจะทํ
าการคั
ดเลืดอเคแทม
กหลักทรัพเวิ
ย์จลากการจํ
ตการลงทุน เพือพิจารณาค่าความเสียง
กองทุ
นเปิ
ด์ อิคาวิลองพอร์
ตี ฟันด์
และผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพือให้ได้พอร์ตการลงทุน
ทีมีความผันผวนทีต่าํ ควบคูไ
่ ปกับคุณภาพหลักทรัพย์ทมี
ี พนฐานดี
ื
ในการลงทุน ซึงกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษท
ั ทีอยูใ่ นประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จาํ กัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง ซึงรวมถึง
กลุม
่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ดว้ ย
สําหรับการลงทุนในส่วนทีเหลือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีในประเทศ หรือ
เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ทีมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่าํ กว่า 1
ปี โดยเป็นการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือสํารองเงินไว้สาํ หรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษา
สภาพคล่องของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมทังลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน
หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีมีตวั แปรเป็น
อัตราแลกเปลียนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสียงตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
เช่น กรณีทค่
ี าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือป้องกัน
ความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน (FX Derivatives)ในสัดส่วนทีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ปอ
้ งกัน
ในกรณีทค่
ี าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึงการใช้เครืองมือป้องกันความเสียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรม
ป้องกันความเสียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน
นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี
1. สัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management)
2. ตราสารทีมีลก
ั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
3. ตราสารแห่งหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non – investment
grade) ตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัททีไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment grade)
เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนันได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุน
เท่านัน
ในกรณีที AB Low Volatility Equity Portfolio มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได้จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
(Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) โดยมี
อัตราส่วนรวมกันทังหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วน
การลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพือให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวมีอัตราส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ
15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ ทังนี การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดําเนินการ
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทีรับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีทีเกิดจากปัจจัยทีควบคุมไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและสมควรทีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสินโดยไม่ชักช้า หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลาย
ทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลทําให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีน้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ บริษัทจะดําเนินการ ดังต่อไปนี
(ก) บริษท
ั จัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินให้เสร็จสินโดยไม่ชก
ั ช้า และจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ทีทําให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็น
Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินทีเหลืออยู่กองทุน (ถ้ามี) เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้หลังหักค่าใช้จา่ ยสํารองค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมด
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลียนกองทุน Master Fund จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุน
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่
บริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio หรือในกรณีทีกองทุนนีมีการ
เปลียนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน AB Low Volatility
Equity Portfolio ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีผลตอบแทนต่าํ กว่าผล
ตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอืนๆ ทีมีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่าํ กว่าผล
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ตอบแทนของกองทุ
นต่างประเทศอืนอย่างเห็นได้ชด
ั และ/หรื
อ ยการลงทุ
นนันเบี
ยงเบนไปจากวั
ประสงค์หรือนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมือพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามทีระบุหรือสัญญาไว้กบ
ั
ผูล
้ งทุน และ/หรือ เมือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนันๆ เป็นผู้ให้

ไปตามนโยบายการลงทุน ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุน
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่
บริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนกองทุ
ในกองทุนนเปิ
ABดLow
Volatility
หรือในกรณีทีกองทุนนีมีการ
เคแทม
เวิลEquity
ด์ อิคPortfolio
วิตี ฟันด์
เปลียนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน AB Low Volatility
Equity Portfolio ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีผลตอบแทนต่าํ กว่าผล
ตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอืนๆ ทีมีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่าํ กว่าผล
ตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอืนอย่างเห็นได้ชด
ั และ/หรือ การลงทุนนันเบียงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมือพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามทีระบุหรือสัญญาไว้กบ
ั
ผูล
้ งทุน และ/หรือ เมือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนันๆ เป็นผู้ให้
ความเห็น และ/หรือ เมือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุน
ในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล
้ งทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าเงินลงทุนของกองทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอืนทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุน
ของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึงบริษท
ั จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครังเดียว หรือทยอยโอน
ย้ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซงหน่
ึ
วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั อยูร่ ะหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทังนี ในการเปลียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการทีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที
การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษท
ั จัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณี
ทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม
ทังนี กองทุนอาจไม่นบ
ั ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วน
ั ทีจดทะเบียนกองทรัพย์สน
ิ และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทังช่วงระยะเวลาทีกองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงทีผูล
้ งทุนทําการขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าเงินลงทุนบางส่วนหรือทังหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน
โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หาก
เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) ผูจ
้ ด
ั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีทมี
ี การเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบทีเกียวข้องกับวงเงินทีได้รบ
ั อนุญาตให้นาํ เงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีทีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีทีกองทุนรวมมีจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุน เพือนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมเี หตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนปลายทางทีกองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนปลายทาง
เงือนไข ในกรณีทกองทุ
ี
นปลายทางมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี
รายละเอียดการดําเนินการ
การดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุทกองทุ
ี
นปลายทางมี
มูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทาง การดําเนินการของ บลจ.
ให้สาํ นักงานและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ทดี
ี ทสุ
ี ดของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที
มีการเปิดเผยข้อมูลของกอง
ทุนปลายทางทีปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนิน
การตามข้อ 1 ต่อผูล
้ งทุนทัวไป
(ดําเนินการให้บค
ุ ลากรทีเกียวข้อง
19/08/2565
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1
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ให้สาํ นักงานและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ทดี
ี ทสุ
ี ดของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวม)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

2 เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนิน
การตามข้อ 1 ต่อผูล
้ งทุนทัวไป
(ดําเนินการให้บค
ุ ลากรทีเกียวข้อง
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการดําเนินการ
ตามข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันทีมีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางทีปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ
3 ให้สาํ นักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio
ชือ

AB Low Volatility Equity Portfolio

อายุโครงการ

ไม่กาํ หนด

วันจัดตัง

11 ธันวาคม 2555

ประเทศทีจดทะเบียน

ลักเซมเบิร์ก

ประเภทกองทุน

ตราสารทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน

วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน คือ เพือการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะพยายามทีจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทนใน
ตราสารทุน ทีมีปจ
ั จัยพืนฐาน มีความผันผวนต่าํ และ มีความเสียงในการปรับตัวลงทีอาจ
จะเกิดขึนในอนาคตในระดับทีต่ํา ผูจ
้ ด
ั การกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการ
จําลองพอร์ตการลงทุน เพือพิจารณาค่าความเสียงและผลตอบแทนจากการลงทุน
ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพือให้ได้พอร์ตการ
ลงทุนทีมีความผันผวนทีต่าํ ควบคูไ
่ ปกับคุณภาพหลักทรัพย์ทมี
ี พนฐานดี
ื
ในการลงทุน
ซึงกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษท
ั ทีอยูใ่ นประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จาํ กัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง ซึงรวมถึงกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ดว้ ย
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน และ
เพือลดความเสียงทีอาจเกิดขึน

ลักษณะของนักลงทุน

เหมาะกับนักลงทุนทีมีความเสียงสูงทีต้องการผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะ
ยาวของการลงทุนในตราสารทุน

Class & currency

Class I / USD

ดัชนีอา้ งอิง

MSCI World Index

ISIN Code

LU0861579349

Bloomberg Ticker

ABELVID:LX

Management Company
19/08/2565

AllianceBernstein (Luxembourg)
S.à r.l. ดการกองทุนรวม [0680/2557] หน้า 6 / 33
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Depositary &

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

ISIN Code

LU0861579349

Bloomberg Ticker

กองทุนเปิดเคแทม
ABELVID:LX

Management Company

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Depositary &
Administrator

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

website

www.alliancebernstein.com

เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

ค่าธรรมเนียมของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio
management fee : 0.70% ต่อปี
Ongoing charges : 0.93% (ทังนี ค่าใชจ่าย Ongoing Charges ทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีเปิดเผยข้างต้น โดยเป็นไป
ตามการดําเนินงานจริงของกองทุนหลักและอาจเปลียนแปลงได้ในแต่ละปี )
Initial Sales Charge : ไม่เกิน 1.50%
Exit Charge : ไม่มี
ข้อจํากัดทีสําคัญในการลงทุน
ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ UCITS กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทไม่
ี จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุนหลัก และสามารถลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุนได้ (Efficient Portfolio Management)
ทังนี หากกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีการแก้ไขหรือเปลียนแปลงข้อมูลข้างต้นทีไม่มีนัยสําคัญ บริษัท
จัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลียนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการรูห
้ รือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท
www.ktam.co.th
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอืนใดนอกเหนือจาก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ /และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทม
ี ก
ี ารเปลียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็น
สกุลเงินอืนใด โดยเป็นการเปลียนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดย
เร็วนับตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการรูห
้ รือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว
ความเสียงของกองทุนรวมหลัก โดยสรุป ได้แก่
• ความเสียงของตลาดเกิดใหม่ (EmergingMarkets Risk)
กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึงตลาดเหล่านีมีขนาดเล็กและอ่อนไหวต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่า
ตลาดทีพัฒนาแล้ว จึงอาจส่งผลทําให้ซือขายได้ยากและอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนต่อกองทุนได้
• ความเสียงจากการหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Risk)
ผูจ
้ ด
ั การกองทุนอาจบริหารกองทุนในเชิงรุก (Active) เพือตอบสนองต่อสภาวการณ์ของตลาด ส่งผลทําให้อต
ั ราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน (Turnover ratio) อาจเกิน 100% และทําให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์และส่วนอืนๆเพิมสูงขึน
นอกจากนันอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนทีสูงนีอาจก่อให้เกิดกําไรระยะสันจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และ
ถูกเรียกเก็บภาษีได้
• ความเสียงของบริษท
ั ขนาดเล็ก (Smaller Capitalization Companies Risk)
การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททีมีขนาดเล็กจะได้รับผลจากการเปลียนแปลงแบบทันทีหรือความไม่แน่นอนของตลาด
มากกว่าบริษท
ั ขนาดใหญ่ เนืองจากหุน
้ ของบริษท
ั ขนาดเล็กจะมีสภาพคล่องทีต่าํ และความเสียงทางด้านธุรกิจทีมากกว่าบริษท
ั
ขนาดใหญ่
• ความเสียงด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ซึงทําให้ได้มา, ลดลง หรือเพิมขึนซึงสถานะความเสียง (exposure) ของสินทรัพย์อา้ งอิง
(Underlying assets) และอาจก่อให้เกิดอัตราทด (gearing) ขึน ซึงส่งผลทําให้มล
ู ค่าสินทรัพย์สท
ุ ธิ (Net Asset Value) มี
ความผันผวนทีเพิมสูงขึน
• ความเสียงของคู่สัญญาตราสารอนุพันธ์ทีทําการซือขายนอกตลาด (OTC Derivatives Counterparty Risk)
การซือขายตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (OverTheCounter Derivatives Market) มีการควบคุมและดูแลทีน้อยกว่าการซือ
ขายผ่านระบบทางการ (Organized exchanges) จึงอาจก่อให้เกิดความเสียงจากการทีคูส
่ ญ
ั ญาของตราสารอนุพน
ั ธ์ไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญา และทําให้กองทุนเกิดการขาดทุนได้
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• ความเสียงด้านตราสารทุน (Equity Securities Risk)
มูลค่าของการลงทุนในตราสารทุนอาจเกิดการผันผวนจากผลของนโยบายและกิจกรรมของบริษัทแต่ละบริษัท หรือ เป็นผลมา
จากสภาวการณ์ของตลาดหรือเศรษฐกิจโดยรวม ทําให้มล
ู ค่าของตราสารทุนอาจจะลดลงในช่วงระยะเวลาสันหรือลดลงในช่วง

ความผันผวนทีเพิมสูงขึน
• ความเสียงของคู่สัญญาตราสารอนุพันธ์ทีทําการซือขายนอกตลาด (OTC Derivatives Counterparty Risk)
การซือขายตราสารอนุพันธ์นอกตลาดกองทุ
(OverTheCounter
Derivatives
นเปิดเคแทม
เวิลด์ อิMarket)
ควิตี ฟัมีนกด์ารควบคุมและดูแลทีน้อยกว่าการซือ
ขายผ่านระบบทางการ (Organized exchanges) จึงอาจก่อให้เกิดความเสียงจากการทีคูส
่ ญ
ั ญาของตราสารอนุพน
ั ธ์ไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญา และทําให้กองทุนเกิดการขาดทุนได้
• ความเสียงด้านตราสารทุน (Equity Securities Risk)
มูลค่าของการลงทุนในตราสารทุนอาจเกิดการผันผวนจากผลของนโยบายและกิจกรรมของบริษัทแต่ละบริษัท หรือ เป็นผลมา
จากสภาวการณ์ของตลาดหรือเศรษฐกิจโดยรวม ทําให้มล
ู ค่าของตราสารทุนอาจจะลดลงในช่วงระยะเวลาสันหรือลดลงในช่วง
ระยะเวลานานได้
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุน :
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี
1.1 พันธบัตร
1.2 ตัวเงินคลัง
1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตัวแลกเงิน
1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.1  1.7 ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ทังนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทังนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึงมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบีย
3 อัตราแลกเปลียนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ทังนี ส่วนที 3  ส่วนที 6 เป็นไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินต่างประเทศทัวไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1. ตราสารหนีต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตัวเงินคลัง
1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตัวแลกเงิน
1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.1  1.7 ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ทังนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทังนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึงมีคณ
ุ สมบัตข
ิ องตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities
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วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงิ
นต่ายงประเทศหรื
เทียบเท่าหน้
เงิน
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ทังนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS
กรณี
เป็น
วยทีการออกอยู
่ภายใต้
ังคัด์บกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
กองทุ
นเปิ
ดหน่
เคแทม
เวิลด์ อิค
วิตี ฟับน
ประกาศ ทังนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึงมีคณ
ุ สมบัตข
ิ องตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบีย
3 อัตราแลกเปลียนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ทังนี ส่วนที 3  ส่วนที 6 เป็นไปตามประกาศ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน เพือเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทังนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิมเติมดังนี
1. อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ (Product Limit) ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตังตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือทีตัวตราสารและผู้ออกตราสารทีต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment grade /
unrated) ซึงนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศทังหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินทีได้รบ
ั อนุมต
ั ใิ ห้นาํ ไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนีจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีประกาศกําหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิมเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
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 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

รายละเอียดเพิมเติม :
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครังแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืน ซึงคํานวณตามหัวข้อ
“วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี
7.4.1 วิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี
(1) การรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน โดยกรอกใบคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตังแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 14.00 น.
บริษท
ั ถือว่าคําสังขายคืนทีได้รบ
ั หลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสังขายคืนสําหรับวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนครังถัดไป
ทังนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบโดยทันทีในกรณีทมี
ี ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป
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(2)
การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินรายละเอี
อัตโนมัตย
ิ (ATM)
ของธนาคารกรุ
งไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการ

จนถึงเวลา 14.00 น.
บริษท
ั ถือว่าคําสังขายคืนทีได้รบ
ั หลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสังขายคืนสําหรับวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนครังถัดไป

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

ทังนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบโดยทันทีในกรณีทมี
ี ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป
(2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ
(3) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษท
ั จัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ
(4) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ
(5) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อต
ั โนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใด
ในทํานองเดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(6) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการที
บริษท
ั จัดการกําหนด
7.4.2 เงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุน
การสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและได้ทาํ รายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้สังขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีทีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน"
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทอาจจะลดหย่
ี
อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนทีจัดการโดยบริษท
ั จัดการ
อนึง ในกรณีทีบัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปิ
ี
ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีทบริ
ี ษท
ั พิจารณาแล้วเห็นว่าการสังขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสังขาย
คื น ได้
7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซือคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สังขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีทีสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทก
ุ คําสังขายคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินทีมีในขณะนันให้ผส
ู้ งั
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนันตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินทีผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนแต่ละรายสังขายคืนมา
นัน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทีบริษท
ั จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะคํานวณจํานวนเงินทีสังขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการรับซือคืนนัน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษท
ั จัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีสังขายคืนด้วย ราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน ทังนี จํานวนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
19/08/2565
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0680/2557] หน้า 11 / 33
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนมีจาํ นวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนทีสังขายคืน

ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะคํานวณจํานวนเงินทีสังขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการรับซือคืนนัน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษท
ั จัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีสังขายคืนด้วย ราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน ทังนี จํานวนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนมีจาํ นวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนทีสังขายคืน
ในกรณีทจํ
ี านวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีอยูต
่ าม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูต
่ าม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีเหลืออยูท
่ งหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ทังหมด
นันด้วยวิธก
ี ารเดียวกับหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนและทําให้เกิดการรับซือคืนหน่วยลงทุนทังหมดนัน ทังนี หากมี
การเปลียนแปลงมูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วันเพือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผล
ู้ งทุนทราบ
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนตามการสังขายคืนหน่วยลงทุนทีสมบูรณ์ ซึงเป็นไปตามเงือนไขข้างต้น
เท่าทีบริษท
ั จัดการสามารถรับซือคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน
บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนัน
7.4.4 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศ
ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่า
รับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการซือขาย
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
บริษท
ั จัดการจะเปิดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครังแรก หากกรณีวน
ั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการซือขายถัดไป โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทก
ุ วันทําการซือขายหน่วยลงทุน ใน
ระหว่างเวลาเริมเปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษท
ั จัดการจะประกาศวันทีมิใช่วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงวันทีมิใช่วน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีทีกองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอืนๆ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
วันทําการซือขาย หมายถึง วันทําการซือขายหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึงเป็นวันทีตาม
ปฏิทน
ิ ทีเป็นวันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการ และวันทําการของประเทศทีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที
เกียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามทีบริษท
ั จัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
1. การรับซือคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวต
ิ หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตาม
เงือนไขและวิธีการทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการขายคืนหน่วยลงทุน
เงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธก
ี ารนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามที
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะ
เวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ได้สง่ คําสังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษท
ั จัดการแล้ว โดยบริษัท
ประกั
นชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์
ประกั
นชีวิตควบหน่
วยลงทุนจนครบถ้
วนก่อนส่งคําสัหน้
งขายคื
วย
19/08/2565
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม [0680/2557]
า 12นหน่
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ลงทุนมายังบริษท
ั จัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ ได้รบ
ั คําสังขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั ประกันชีวต
ิ และได้ทํา
รายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวต
ิ หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตาม
เงือนไขและวิธีการทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการขายคืนหน่วยลงทุน
เงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันกองทุ
และเวลาในการขายคื
น
หน่
ว
ยลงทุ
ารนํ
าส่นงด์
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามที
นเปิดเคแทม เวิลด์ นอิวิคธวิกี ต
ี ฟั
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะ
เวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ได้สง่ คําสังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษท
ั จัดการแล้ว โดยบริษัท
ประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนมายังบริษท
ั จัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ ได้รบ
ั คําสังขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั ประกันชีวต
ิ และได้ทํา
รายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต
ตามจํานวนขันต่ําและเงือนไขทีระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็นประจําทุกเดือนเพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอืนใด ตามอัตราและวิธีการที
กําหนดในกรมธรรม์ ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ทีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จา่ ยล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเปิดเผยเพิม
เติมในเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
2. การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศ
ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าทีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นบ
ั
รวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ซึงวิธก
ี ารรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
ไปตามวิธีทีบริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทังนี เพือเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ดังนี
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลียนแปลง เพิมหรือลด วันและเวลาในการรับคําสังซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีส่งผลกระทบต่อการส่งคําสังซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทีจะลงทุนเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีทเห็
ี นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยูใ่ นภาวะทีไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี บริษท
ั จัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีทวัี นทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับ
เปลียนหน่วยลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลือนการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซือขายถัดไป หรืออืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนแทน โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้
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10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนแทน โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) บริษท
ั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทเข้
ี าเหตุใดเหตุหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1. เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2. แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
3. แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทังนี
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
เครืองมือบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
 เครืองมือการกําหนดให้ผล
ู้ งทุนเป็นผูร
้ บ
ั ภาระค่าใช้จา
่ ย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซือขายใด โดยมีมูลค่าตังแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สน
ิ หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือปรับเพิมระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษท
ั จัดการหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
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บริ
ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักรายละเอี
เกณฑ์และหรื
อเงือนไขดและอั
ตรา น
Liquidity
Fee ทีแตกต่หน้
างกัาน14
ตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้

ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิมระดับมูลค่ากองทุ
การขายคื
นหน่
ยลงทุนหรืเวิ
อสัลบด์
เปลี
นเปิ
ดวเคแทม
อิยนออก
ควิตี ฟัและหรื
นด์ อปรับเพิมระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษท
ั จัดการหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม
การปรับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิดว
้ ยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
รายละเอียดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน ทังนีโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข
ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า swing threshold ทีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครือง
มือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา swing factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิม
ไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ
ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนที
ชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม
กองทุ
นปลายทางทีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครืองมื
อนีไว้เพืยอใช้
ในการบริด
หการกองทุ
ารความเสีน
ยงสภาพคล่
องของกองทุ
19/08/2565
รายละเอี
ดโครงการจั
รวม [0680/2557]
หน้นาปลายทาง
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โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี

การใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนที
ชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม
กองทุนปลายทางทีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครืองมือนีไว้เพือใช้ในการบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี
การปรับ swing pricing ขึนอยู่กับพอร์ตการลงทุน และขึนอยู่กับชนิดของสินทรัพย์ทีพอร์ตการลงทุนได้ลงทุน ซึงโดยปกติ
แล้วจะไม่เกิน 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังเดิมของพอร์ตการลงทุนภายใต้สถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ความผันผวนสูง และการหาราคาทําได้ยาก ต้นทุนในการทําธุรกรรมอาจเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ และ
กรรมการอาจพิจารณาทีจะเพิม swing pricing สูงกว่าระดับ 2% เพือป้องกันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเดิม โดยกรรมการจะประกาศการ
ตัดสินใจดังกล่าว บนเว็บไซต์ของกองทุนให้เร็วทีสุดเท่าทีจะทําได้
ทังนี หลักเกณฑ์เกียวกับการใช้เครืองมือดังกล่าว ได้ถก
ู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนัน ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอ
ื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลียนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพือให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทกองทุ
ี
นมีการเปลียนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย
ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษท
ั จัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ
ทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า ADLs threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี
(1) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
(2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
ซึงบริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่างกัน
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน
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บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องการการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียก
เก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผูท
้ ทํ
ี ารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs threshold ทีบริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อ
กําหนดเพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะกําหนดได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนที
บริษท
ั จัดการกําหนด
อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษท
ั จัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม
 การกําหนดเงือนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทัวไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษท
ั
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีทีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ในกรณีที มีการใช้ Notice period และมีเหตุททํ
ี าให้ตอ
้ งใช้เครืองมืออืนด้วย บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
บต
ั ก
ิ บ
ั คําสังที
ได้จาก Notice period นันเช่นเดียวกับคําสังทีได้ตามปกติในวันทีทํารายการด้วย ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครืองมืออืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครืองมืออืน ๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลด Notice period ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice
period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการและในหนังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
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of Dealings และหรือเครืองมืออืน ๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลด Notice period ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice
period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการและในหนังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื
นทีบรินษเปิ
ท
ั จัด
ดเคแทม
การกําหนดเวิลด์ อิควิตี ฟันด์
กองทุ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทัวไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
โดยบริษท
ั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซือ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอืนๆทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ทีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทไม่
ี ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุน มีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
บริษท
ั จัดการจะพิจารณากําหนดวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตาํ่ กว่า Redemption Gate ขันต่าํ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ในโครงการ
คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสังรับซือคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีส่งคําสังดังกล่าวได้
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขันต่ําทีระบุในโครงการและหรือปรับเพิมหรือลด gate period ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิมได้ไม่เกินกว่าทีระบุไว้ในโครงการ ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บซือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษท
ั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชักช้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
กองทุ
นรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุ
นปลายทางมี
การใช้
Redemption
บริษัทจัดการสามารถจะ
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รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวมGate
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พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษท
ั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชักช้า

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิมเติม
กองทุนปลายทางทีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเครืองมือนีไว้เพือใช้ในการบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี
กองทุนมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในช่วงทีมีปริมาณการทําธุรกรรมสูง โดยในกรณีทีกองทุนได้รับคําขอไถ่ถอนในวัน
ทําการใดๆ มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของพอร์ตการลงทุนในวันนันๆ หรือในอัตราทีต่ํากว่าตามทีได้ระบุไว้ใน
Portfolio Description กรรมการอาจจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยคําขอไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะได้ถูกดําเนินการตาม
สัดส่วน และคําขอไถ่ถอนใดๆ ทีไม่ได้รับการดําเนินการจากเหตุผลของการใช้อํานาจโดยกรรมการข้างต้น จะถูกปฏิบัติเสมือน
ว่าคําขอไถ่ถอนนันๆ ได้ถูกร้องขอในวันทําการซือขายถัดไป และในวันทําการซือขายถัดๆ จากนัน จนกว่าคําขอไถ่ถอนดังเดิม
จะถูกดําเนินการทังหมด โดยการจํากัดข้างต้น จะถูกแจ้งเตือนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ส่งคําขอไถ่ถอนหน่วยลงทุน ทังนี ใน
บางกรณี กรรมการอาจระงับขอคําไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน
ทังนี หลักเกณฑ์เกียวกับการใช้เครืองมือดังกล่าว ได้ถก
ู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนัน ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอ
ื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลียนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพือให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในกรณีทกองทุ
ี
นมีการเปลียนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย
 การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซือขายหน่วยลงทุนโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอืนใดดังต่อไปนี ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผล
ู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(1) การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม
อนึง การไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทีมิใช่ราย
ย่ อ ย และกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอืนใดทีจะมีแก้ไขหรือเพิมเติมต่อไป
ทังนี การไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอนนอกจากนี
ื
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรือง
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หลั
กเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุ
นรวมเพื
อผูล
้ งทุนด
ทีการกองทุ
มิใช่รายย่นอรวม
ย กองทุ
นรวมเพือผูล
้ หน้
งทุานประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอืนใดทีจะมีแก้ไขหรือเพิมเติมต่อไป

อนึง การไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทีมิใช่ราย
ย่ อ ย และกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบั
น
และ/หรื
อ
ประกาศอื
นใดที
จะมี
แ
ก้
ไ
ขหรื
อ
เพิ
มเติ
ม
ต่
อ
ไป
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
ทังนี การไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอนนอกจากนี
ื
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรือง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอืนใดทีจะมีแก้ไขหรือเพิมเติมต่อไป
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือตามคําสังซือหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี
ก) คําสังซือทีจะมีผลให้ผล
ู้ งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ข) บริษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการสังซือหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จา่ ย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จา่ ยทีเกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบญ
ั ชีทผ่
ี านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมด หักด้วยมูลค่าหนี
สินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมด หักด้วย
มูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
ยดโครงการจั
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ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นียังไม่รวมค่าใช้จรายละเอี
่ายในการรั
บฝากทรัพย์ด
สิน
ในต่างประเทศที
คิดไม่เกินร้อยละ
ของ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ เฉพาะทีลงทุนในต่างประเทศ

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตราไม่เเวิ
กินล
ร้อด์ยละ
กองทุรนายปี
เปิดในอั
เคแทม
อิค0.0749
วิตี ฟัต่นอด์ปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด หักด้วย
มูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นียังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทีคิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ เฉพาะทีลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
(1) ค่าใช้จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
ของกองทุนเฉลียเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดตังกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุนรวม และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที
เกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จา่ ยเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุนใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน รายงานประจําปี และเอกสารเผยแพร่ถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ซ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีหรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนีของกองทุน
(ญ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สน
ิ อืนแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วย
รายละเอี
นรวมค่า[0680/2557]
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นสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี ค่าทําประกั
นภัยยดูดโครงการจั
แล และเก็บดรัการกองทุ
กษาตลอดจน
ใช้จา่ ยในการจําหน้
หน่าา21
ยจ่า/ยโอน
ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว
(ฎ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน

(ซ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีหรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพือรักกองทุ
ษาสิทธิข
น ค่าใช้เวิ
จา่ ยในการติ
น
นองกองทุ
เปิดเคแทม
ลด์ อิควิดตามหนี
ตี ฟันของกองทุ
ด์
(ญ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สน
ิ อืนแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จา่ ยในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว
(ฎ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(ฏ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จา่ ยในการสือสารโต้ตอบโดยวิธอ
ี นที
ื มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฐ) ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฑ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ของกองทุนรวม
(ฒ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee)
(ณ) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลทีเกียวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกียวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จา่ ยทางด้านภาษีทเกิ
ี ดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอนใดที
ื
เกียวข้องทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทังระบบอืนใดเพือประโยชน์ของกองทุน ตามทีจ่ายจริง
(ถ) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทังในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสียงอันเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน และ/หรืออัตราดอกเบีย เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้าของผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
(น) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดการกองทุนซึงมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จา่ ยนันจริง ทังนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนโดยบริษท
ั จัดการจะเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอัตราทีกําหนดในกรณีทมี
ี คา่ ใช้จา่ ยตามข้อ (4)
บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชีชวนฉบับข้อมูลสําคัญทีผูล
้ งทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึงบริษัทจัดการ จัดทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึงเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนเป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
 ในระยะเวลาเสนอขายครังแรก ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าทีตราไว้
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครังแรก ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคาขาย
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อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดย

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

 ในระยะเวลาเสนอขายครังแรก ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าทีตราไว้
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครังแรก ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคาขาย
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือ
ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคารับซือคืน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ
คืนหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7
วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคาขาย
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ย
กว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคารับซือคืน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ย
กว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
เพื
อให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0680/2557] หน้า 23 / 33
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อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ย
กว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ค่าธรรมเนียมการซือขายหลักทรัพย์
• กรณีสงซื
ั อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมือสังซือหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน เพือนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียม
ในการสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์ ตามทีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมือสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์
• กรณีสงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมือสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือคืน
หน่วยลงทุน เพือนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมในการสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์ ตามทีกองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมือสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์
 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซือหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพือซือหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคาร
พาณิชย์กาํ หนด
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีขอให้บริษท
ั จัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซงเป็
ึ นกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราทีนาย
ทะเบียนกําหนด
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูล
้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราทีแตกต่างจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ เพิมเติม ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามทีบริษท
ั
ประกันชีวต
ิ กําหนด
ทังนี ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราทีรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม และภาษีอืนใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ งๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทังหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

ประกันชีวต
ิ กําหนด
ทังนี ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราทีรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม และภาษีอืนใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรั
บรูด
ภ
้ าษี
ตา่ งๆ ดัเวิ
งกล่
กองทุนเปิ
เคแทม
ลาด์ว ตลอดจนการปรั
อิควิตี ฟันด์บปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทังหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันทีคํานวณนันเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิน
เดือน
** ค่าใช้จา่ ยเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน
*** ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์
**** บริษท
ั จัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จา่ ยนันจริง
ทังนี การตัดค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสมาคมบริษท
ั นักบัญชีและผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
การดําเนินการในกรณีทีมีการเพิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน
การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิมค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย
1.1 ตามทีระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีระบุในโครงการ

เปิดเผย2ให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้า
≥3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิมขึน

1.1.2 เกินอัตราทีระบุไว้ในโครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ3และแจ้งให้สาํ นักงาน
ทราบภายใน15 วันนับแต่วันที
เปลียนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยทราบล่วง
หน้า ≥60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิมขึน และแจ้งให้สาํ นักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที
เปลียนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต้องขอมติ3เพือ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย
19/08/2565
2.1 ตามทีระบุไว้ในโครงการ
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1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต้องขอมติ3เพือ
แก้น
ไขโครงการ
กองทุ
เปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี

ฟันด์

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย
2.1 ตามทีระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2ให้ผล
ู้ งทุนทราบภายใน3
วันทําการนับแต่วันทีมีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากทีระบุไว้ใน
โครงการ

ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไข
โครงการ โดยให้ถอ
ื ว่าสํานักงาน
เห็นชอบการแก้ไขโครงการใน
เรืองดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิมขึน
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ :

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนทีลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ
ในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทีกองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน การใช้อัตราแลกเปลียนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพือคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีทีมิได้มีการทําสัญญาประกันความเสียง บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปลียนทีเหมาะสม ณ วันทําการนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลียนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลียนทีบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วม
กัน
ในกรณีทีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลียนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษท
ั จัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครัง
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีทีกองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบ
ั บริษท
ั
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษท
ั จัดการ และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการถัด
จากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทังนี ให้ใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีทีกองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบ
ั บริษท
ั
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษท
ั จัดการ และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกัน
จนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า
ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
19/08/2565
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(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการซือขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทังนี ให้ใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีทีกองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบ
ั บริษท
ั
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีกองทุ
วน
ั หยุดน
ทํเปิ
าการตรงกั
บ
วั
น
ทํ
า
การของบริ
ษ
ท
ั
จั
ด
การ
และ/หรื
อ
มี
ว
น
ั
หยุ
ด
ทํ
า
การต่
อ
เนื
องกั
น
ดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
จนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า
ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการซือขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีทีกองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบ
ั บริษท
ั
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษท
ั จัดการ และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีทีกองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบ
ั บริษท
ั
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษท
ั จัดการ และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกัน
จนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษท
ั จัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันที
บริษท
ั จัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีทีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึนโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอืนทีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
ทังนี การประกาศข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะประกาศในช่
ี
องทางอืนแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ หรือช่องทางอืนใดทีเหมาะสม โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
และบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการที
คํานวณนัน
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้
ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5
ทิง และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด
4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมือมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) เมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
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ได้
รบ
ั ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมือมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) เมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รบ
ั ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษท
ั อาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอืนทีเหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
ส่วนที 1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง
ข้อ

กรณีทีมูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1

< 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยทีถูก
ต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1
ให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่
วันทีพบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยทีไม่
ถูกต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยทีถูก
ต้อง
1.1.3 สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.4 มาตรการป้องกันเพือมิ
ให้มล
ู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีทีความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มส
ี าเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไม่อาจ
ควบคุมได้
1.2 ในกรณีทีสาเหตุทีทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนืองถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครังต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง
2.

≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยทีถูก
ต้อง
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ตังแต่วน
ั ทีพบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูก
ต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทวไป
ั
2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตังแต่วน
ั ทีพบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันทีมูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0680/2557] หน้า 28 / 33
2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันทีมูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงือนไข ตาม 2.

ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง
2.

ข้อ

≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่
วยที
กรณีทีมูล
ค่า/ถูก
ต้
อง
ราคาหน่
วย
ไม่ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทวไป
ั

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่การดํ
วยย้อานหลั
งตังแต่วน
ั ที
เนินการของบริ
ษพบ
ัท
ว่ามูลค่า/ราคาหน่
ว
ยไม่
ถ
ูก
จัดการ
ต้องจนถึงวันทีมูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

ระยะเวลา

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันทีมูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงือนไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1
(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามทีกําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุน
เปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ เมือพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทน
ข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวัน
ทําการถัดจาก
วันทีพบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูก
ต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที
ส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์

ภายในวัน
ทําการ
ถัดจากวันที
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิน

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถก
ู ต้อง

ภายในวันทีผู้
ดูแลผล
ประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพือให้ผล
ู้ งทุน
สามารถรับทราบชือกองทุนที
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
และวัน เดือน ปี ทีมีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่
วันทีผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิมเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันทีเข้าเงือนไขตาม 2.
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2.2.1 จัดทํารายงานการ
ตาม 2.1.2.1
ชดเชยราคาไว้ในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
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ส่วนของการดําเนินการของ
บริษท
ั จัดการเมือพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2.2 หลักเกณฑ์เพิมเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
กองทุ
นเปิดเคแทม
การเฉพาะมู
ลค่า/ราคาหน่
วย
ของวันทีเข้าเงือนไขตาม 2.
ข้อ

กรณีทีมูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ
2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษท
ั จัดการเมือพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
2.2.2 ชดเชยราคาตามที
กําหนดไว้ในส่วนที 2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหรื
ื
อผูข
้ าย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพือมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทังสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อนหลัง
ตาม 2.1.2.1 ให้สาํ นักงาน
เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วย
ไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไม่อาจ
ควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่งสําเนา
เอกสารทีผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการทีราคาหน่วยไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้
มาพร้อมสําเนารายงานดัง
กล่าวแทน

เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
ระยะเวลา

ตาม 2.1.2.1

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่
วันทีผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานการ
แก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงาน
การชดเชย
ราคา

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่
วันทีผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการเพือให้สาํ นักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กบ
ั กองทุนปิดทีมีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ส่วนที 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที 1 ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1. ราคาหน่วยทีไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยทีถูกต้อง
1.1 กรณีขาย

19/08/2565

1.1.1 กรณีทีผู้ซือมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผูซ
้ อหน่
ื
วยเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยทีถูกต้อง
1.1.2 กรณีทีผู้ซือไม่มีหน่วยเหลืออยู3
่ ให้จา่ ยเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0680/2557] หน้า 30 / 33
ราคาทีขาดอยู่
1.1.3 กรณีทผู
ี ซ
้ อมี
ื หน่วยเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวน

1. ราคาหน่วยทีไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยทีถูกต้อง
1.1 กรณีขาย

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

1.1.1 กรณีทีผู้ซือมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผูซ
้ อหน่
ื
วยเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่
วยทีไม่ถวก
ู ยที
ต้อถูงกั
วยทีถูกต้อง
1. ราคาหน่วยทีไม่
ถูกต้อง < ราคาหน่
กต้บอราคาหน่
ง

1.1.2 กรณีทีผู้ซือไม่มีหน่วยเหลืออยู3
่ ให้จา่ ยเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาทีขาดอยู่
1.1.3 กรณีทผู
ี ซ
้ อมี
ื หน่วยเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวน
หน่วยทีจะต้องลด3 ให้ดาํ เนินการดังนี
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเหลืออยูน
่ น
ั และจ่ายเงิน
ของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีขาดอยู่
1.2 กรณีรับซือคืน

1.2.1 กรณีทีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิมจํานวนหน่วยของผูข
้ ายคืนเป็นจํานวนซึงมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้องกับ
ราคาหน่วยทีถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผข
ู้ ายคืน
1.2.2 กรณีทีผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผข
ู้ ายคืน

2. ราคาหน่วยทีไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยทีถูกต้อง
2.1 กรณีขาย

2.1.1 เพิมจํานวนหน่วยของผูซ
้ อเป็
ื
นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้องกับราคา
หน่วยทีถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผซ
ู้ อ
ื

2.2 กรณีรับซือคืน

2.2.1 กรณีทีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผูข
้ ายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยที
ถูกต้อง
2.2.2 กรณีทีผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้ บลจ.
จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่
2.2.3 กรณีทผู
ี ข
้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวน
3
หน่วยทีจะต้องลด ให้ดาํ เนินการดังนี
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของ
บริษท
ั จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีทีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
หมายเหตุ
1. ในกรณีทีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้ บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ยดโครงการจั
การกองทุ
[0680/2557]
า 31 / า33
2.19/08/2565
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพือชดเชยราคาให้แก่รายละเอี
ผข
ู้ ายคืนหน่
วยตาม 1.2ดหรื
อผูซ
้ อหน่
ื นรวม
วยตาม
2.1 บริษัทจัดหน้
การอาจจ่
ย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
หมายเหตุ
1. ในกรณีทีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็
เงิเปิ
นให้
ก่ผู้ซือหรือเวิ
ผู้ข
หน่
กองทุนน
ดแเคแทม
ลายคื
ด์ อินค
วิวตยรายใดมี
ี ฟันด์ มูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้ บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ
้ อหน่
ื
วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชือผู้เกียวข้อง :
17.1. ชือบริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

17.5. ทีปรึกษา :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ :
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที เดือน
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
19/08/2565
เป็
นไปตามประกาศ
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ

18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้กองทุ
อมูลกองทุ
นรวม
นเปิ
ดเคแทม

เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
เป็นไปตามประกาศ
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการ
รายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
เป็นไปตามประกาศ
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว
หากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
1. บริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ (ภาษาไทย) : เลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 026866100 โทรสาร 026700430
ทีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl.,
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
(1) ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครังแรก และดําเนินการเพิมจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังในปัจจุบน
ั และ
ทีแก้ไขเพิมเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทังจัดให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทได้
ี จากการนํา
ทรัพย์สน
ิ ของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าทีจําเป็น ทังนี เพือรักษา
ประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอืนใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพือให้ได้รบ
ั การชําระหนีหรือได้มาซึงสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์
ดังกล่าว
(6) รับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหรือคําสังขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสังซือหน่วย
ลงทุนเป็นการชัวคราว หรือการปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้วหรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง"
(7) ดําเนินการเพิมจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุน
(8) เลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงือนไขทีระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน"
(9) สังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามอัตราทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน"
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน"
(11) เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(12) ชีแจงและดําเนินการให้ผส
ู้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะ
ี
ลงทุนทราบในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามทีกําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการทีมีธรุ กิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ลงทุนทราบในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามทีกําหนดไว้ใกองทุ
นรายละเอี
ยดส่
นข้อผูกพัน
กกองทุ
นเปิ
ดวเคแทม
เวิข้ลอด์22อิ“การเลิ
ควิตี ฟั
นด์ นรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการทีมีธรุ กิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทก
ุ วันทําการ
นัน
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทก
ุ สินวันทําการนัน
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชอ
ื จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์ทมี
ี มล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิมเติม พร้อมทังวันทีหลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนันมีมูลค่าเกินอัตราทีกําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิมเติมข้อมูลทีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอนนอกจากการจดทะเบี
ื
ยนเพิมจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันทีได้แก้ไขเพิมเติมนัน
(21) จัดทําหนังสือชีชวนใหม่ทก
ุ รอบปีบญ
ั ชี เพือแสดงข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบัญชี และจัดส่งให้สาํ นักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่วันถัดจากวันสินปีบัญชี รวมทังจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผส
ู้ นใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน เพือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาทีเสนอขายหน่วย
ลงทุน
(22) จัดให้มผ
ี ด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึงมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรืองคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์อืนแทน
ตามเงือนไขในการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ทีกําหนดในข้อ 2. “เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทังนีโดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตังนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มท
ี ะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชีของบริษท
ั หลักทรัพย์และบริษท
ั เงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตังผูช
้ าํ ระบัญชีของกองทุนเมือยุตห
ิ รือเลิกกองทุน ทังนีโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตังผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืนๆ เพือให้ถงึ ซึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบอืนตามทีพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังในปัจจุบันและทีมีการแก้ไขเพิมเติม ทีกําหนดให้เป็นหน้าทีของบริษท
ั จัดการ
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษท
ั
จัดการกองทุนได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถอ
ื ว่าบริษท
ั จัดการกองทุนได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลียนบริษัทจัดการ :

ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอนใดตามพระราชบั
ื
ญญัตห
ิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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รายใหม่เข้าทําหน้าทีต่อไปได้ ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลียนบริษัทจัดการ :

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอนใดตามพระราชบั
ื
ญญัตห
ิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าทีต่อไปได้ ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 025443935 โทรสาร : 0293777834

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
(1) ได้รบ
ั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเป็นผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ตามอัตราทีกําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ทีกองทุนจะพึงได้รบ
ั จากการจัดตังและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซือหน่วยลงทุน และดอกเบียจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอืนใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สน
ิ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลียนแปลง จําหน่าย สังซือตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึงเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนีให้เป็นไปตามคําสังของบริษท
ั จัดการ เมือตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษท
ั จัดการ ในการกําหนดวิธค
ี าํ นวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุนตามราคาทีเป็นธรรมใน
กรณีทวิี ธก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ตามปกติทาํ ให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสังของผูช
้ าํ ระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพือคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าทีในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดงั ต่อไปนี
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิน
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีทีผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทังนี หน้าทีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสินสุดลงเมือผูช
้ าํ ระบัญชีได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมือเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อน
ื
ใดทีกองทุนพึงจะได้รบ
ั รวมทังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินน
ั ๆ รวมทังแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบในกรณีทมี
ี ความ
จําเป็นทีต้องป้องกันการเสียสิทธิทมี
ี อยูห
่ รือเกียวข้องกับหลักทรัพย์นนๆ
ั การเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลียนแปลงอืนใดทีมีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีทผู
ี ด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ได้รบ
ั ข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสังของบริษัทจัดการเกียวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบีย และอืนๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลั
กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพข้ย์อแผู
ละตลาดหลั
กทรัพย์ ทังในปั
ั 18
และ
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/น
ทีแก้ไขเพิมเติมโดยเคร่งครัด หากบริษท
ั จัดการมิได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษท
ั จัดการโดย
ทันที ในกรณีทีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าทีตามพระ

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังในปัจจุบน
ั และ
ทีแก้ไขเพิมเติมโดยเคร่งครัด หากบริษท
ั จัดการมิได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษท
ั จัดการโดย
ทันที ในกรณีทีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าทีตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์จด
ั ทํารายงานเกียวกับเรืองดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รถ
ู้ งึ เหตุการณ์ดงั
กล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษท
ั จัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทจะต้
ี
องปิดโอน หรือกําลังอยูใ่ นระหว่าง
ทําการปิดโอนในชือของกองทุน เพือประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบียและอืนๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทังนี เพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง หรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องบังคับคดีเพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษท
ั จัดการในกรณีการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษท
ั จัดการในการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สน
ิ อืนแทนการชําระหนีตามตราสารแห่งหนีตามวิธท
ี ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ เกียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพือแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตังแต่วันสินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตังแต่วน
ั สินปีบญ
ั ชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีเพิมขึนจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินทีบริษท
ั จัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนทียกเลิกจากการขายคืนของ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซือขายหน่วยลงทุน ตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษท
ั จัดการเพือชําระให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามคําสังของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอืนๆ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(20) รับเงินค่าซือหน่วยลงทุนของผูล
้ งทุนจากบริษท
ั จัดการเพือเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศทีบริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์นัน ให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์แต่งตังผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ อืนซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าทีรับฝากหลักทรัพย์เพือเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม
(22) ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าทีของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึงพิสจ
ู น์ได้ชด
ั เจนว่าเกิดขึนจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอืนใดที
ทํางานให้แก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงหน้าทีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจใช้สท
ิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน
จะเป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น

และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจใช้สท
ิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน
จะเป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็นเพือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมือเกิดกรณีใดกรณีหนึง หรือทังหมดดังต่อไปนี ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมือบริษัทจัดการ หรือผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ฝา่ ยใดฝ่ายหนึงมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อก
ี ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรไม่นอ
้ ยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีทีบริษัทจัดการ หรือผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ฝา่ ยใดฝ่ายหนึงไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบทีตกลงไว้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อก
ี ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสังระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทังนีเนืองจากการเปลียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษท
ั จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรเป็นเวลาไม่นอ
้ ยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุน
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนเรียกร้องให้มก
ี ารเปลียนแปลงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
5 ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึงข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรือง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวัน
ทีบริษท
ั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีแก้ไขเสร็จสิน
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีกําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมือได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทังนีเว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสังการเป็นอย่างอืน
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ทีเกียวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอืนทีเกียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน
อนึง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สินสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทังหมดของกองทุนให้แก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสังของบริษท
ั จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอืนใดทีจําเป็น เพือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สน
ิ หรือเอกสารหลักฐานทังหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพือสามารถทํางานได้อย่างต่อเนือง
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 025443935 โทรสาร : 0293777834
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และ/หรือหน่วยงานอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือทีผู้ดูแลผลประโยชน์อืนทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
ทีอยู่ : เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 025443935 โทรสาร : 0293777834

อิควิตี ฟันด์

และ/หรือหน่วยงานอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือทีผู้ดูแลผลประโยชน์อืนทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด

3. ผู้สอบบัญชี :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 026866100 โทรสาร 026700430
หรือบุคคลอืนทีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน
ดังต่อไปนี
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าทีเป็นผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั จัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามทีระบุในสัญญาแต่งตังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงือนไขทีกําหนดในสัญญาแต่ง
ตังผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับหน่วยลงทุนทีจําหน่ายตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกียวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสังซือหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนแก่ผท
ู้ ไม่
ี ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นทราบในกรณีทมี
ี การแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเกียวกับวิธก
ี ารโฆษณาเพือจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีคณะกรรมการ
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ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าทีให้บริการและให้ขอ
้ มูลหรือเอกสารใดทีจําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทัวไป รวมทังทําการอืนใดทีเกียวข้องกับหน้าทีดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาทีปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีเป็นผูส
้ นับสนุนการขายหรือ

หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรืกองทุ
อผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี นเปิดเคแทม
นทราบในกรณี
ารแก้
ไขเพิ
เวิลด์ ทอิมีี คกวิ
ตี ฟั
นด์มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมีี ผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเกียวกับวิธก
ี ารโฆษณาเพือจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าทีให้บริการและให้ขอ
้ มูลหรือเอกสารใดทีจําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทัวไป รวมทังทําการอืนใดทีเกียวข้องกับหน้าทีดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาทีปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีเป็นผูส
้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไม่ได้เป็นผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง) :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

9. ทีปรึกษา :
9.1. ทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ทีปรึกษาการลงทุน) :

9.2.ทีปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ทีปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
19/08/2565

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
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ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าทีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซือคืนหน่วยลงทุน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยืนต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้ อนซึงเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอืนของทางราชการ และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประเภทนิตบ
ิ ค
ุ คลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญทีแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบ
ั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผโู้ อนและผูร้ บ
ั โอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน หลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผูร้ บ
ั โอนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบ
ั คําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามทีกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :

13.5. สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพือทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีประกาศกําหนด
ในกรณีทบุ
ี คคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมด บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหรือบริษท
ั หลักทรัพย์ทเป็
ี นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน(omnibus
account) ต้องไม่นบ
ั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือเลิกโครงการ :
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีสท
ิ ธิทจะได้
ี
รบ
ั เงินคืนเมือบริษท
ั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษท
ั จัดการจะจัดให้มผ
ี ช
ู้ าํ ระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธก
ี ารเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเมือเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อืน ๆ :

13.8. อืน ๆ :
19/08/2565
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ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทียังส่งใช้แก่บริษท
ั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ

เกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธก
ี ารเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเมือเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อืน ๆ :

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

13.8. อืน ๆ :

ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทียังส่งใช้แก่บริษท
ั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่า
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึงลงนามโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทได้
ี รบ
ั การแต่งตัง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีตนถือ ทังนี ในกรณีทมี
ี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
1. เมือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั ใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และใบคําสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซือหน่วยลงทุน
2. บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเ้ ปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชือผูจ
้ องซือหรือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต่อเมือบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระค่า
ซือหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สังซือหน่วยลงทุนนันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีทีผู้สังซือตังแต่ 2 คนขึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังซือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษท
ั จัดการจะจดแจ้งชือบุคคลเหล่านันเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และถือเอาชือแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผูไ
้ ด้รบ
ั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอืน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาตามทีเห็นสมควร
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตังแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ทีทําการของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าที ทีจะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั อยูเ่ สมอ โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ได้ตงแต่
ั
วน
ั ทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีทีผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นาํ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ให้ถือเอารายการทีบันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการทีถูกต้อง
ผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเงือนไขต่างๆ ที
เกียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ข้อผูกอพัรันบซื[0680/2557]
9 / 18
ทั19/08/2565
งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรื
อคืนหน่วยลงทุหน้
นอืานใดหรื
อที
ได้รับการแต่งตังเพิมเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึงบริษท
ั จัดการจะปิด
ประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ

ผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเงือนไขต่างๆ ที
เกียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนอืนใดหรือที
ได้รับการแต่งตังเพิมเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึงบริษท
ั จัดการจะปิด
ประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครังทีมีการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่วันสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลทีถูกต้องทีสุด ดังนัน หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตังแต่วน
ั ทีได้รบ
ั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนัน บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหรือ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขที
บริษท
ั จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพือประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพือปกป้องผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
หรือเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดําเนินการในกรณีทีผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารทีลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว
้ ยราคาทีสมเหตุสมผล
ส่วนที 1 การดําเนินการเมือมีการผิดนัดชําระหนีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนีได้ หรือเมือปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนนันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล
การดําเนิน
การ
ของ บลจ.

19/08/2565

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0

กรณีทีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนีหรือลูกหนีตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนีได้1 หรือเมือปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารทีลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนันประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคา
ทีสมเหตุสมผล2
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เป็น 0

ชําระหนีได้1 หรือเมือปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารทีลงทุน
สําคัญต่อNAV
กองทุโดยมี
นเปินดัยเคแทม
เวิลด์ อิควิตี
ของกองทุนนันประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคา
ทีสมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอืน
ทีได้จาก
การรับชําระ
หนี

1.1 กําหนดให้ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยทุกรายทีมีชืออยู่
ในทะเบียน ณ วันที
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชือผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนี
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารหนีหรือลูก
หนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้ แล้วแต่
กรณี

ฟันด์

1.2อาจกําหนดให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ทุกรายทีมีชืออยู่ในทะเบียน
ณ วันทีมีพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อก
ตราสารหนีหรือลูกหนีตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนีได้ก็ ไ ด้ หรือเมือ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที
ลงทุนนันประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุ
สมผล

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ทสํ
ี านักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนทีใช้ในการ
ซือขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันทีบลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องนันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีทพิ
ี จารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารทีกองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาทีสมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จากการรับชําระหนีตาม 1. บลจ.
จะรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักประกันเพือกองทุนได้เมือดําเนินการดังนี
(1) ระบุรายละเอียดเกียวกับการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง โดยดําเนินการ
ดังนี
(2.1) ระบุรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินทีกองทุนจะได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน มูลค่าของทรัพย์สิน
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี
(2.3) จัดให้มห
ี รือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึงแสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชําระหนีเกิดขึน
19/08/2565
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(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึงแสดงถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสาร
หนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนนันขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล

ดังนี
(2.1) ระบุรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินทีกองทุนจะได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน มูลค่าของทรัพย์สิน
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี
(2.3) จัดให้มห
ี รือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึงแสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชําระหนีเกิดขึน
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึงแสดงถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสาร
หนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนนันขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล

ส่วนที 2 การดําเนินการเมือ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนเพือกองทุน
การดําเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันทีได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี
ประเภท จํานวน และชือผู้ออกตราสารหนี
หรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สินอืน พร้อมทังรายละเอียดเกียวกับ
ทรัพย์สินทีได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกียวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สินอืน

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการ
ซือขายหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บลจ. ระบุ ไ ว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครัง
ถัดจากวันทีได้รับทรัพย์สินนันมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนซึงผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ทีสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครังติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สน
ิ
ทีกองทุนได้รบ
ั มาจาก
การรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สินอืน

เพือใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสมาคมกําหนด
โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนทีมีการรับชําระหนี
ด้วยทรัพย์สินอืน

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที
ได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน
4.2 กรณีอืนนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สินอืน มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินทีได้จากการรับ
ชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน
19/08/2565

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให้ บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที
ได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนใน
โอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยทีมีสท
ิ ธิในเงิน
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คํานวณNAVของกองทุน
4.2 กรณีอืนนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สกองทุ
ินอืน มารวมคํ
นเปิดานวณNAVของกอง
เคแทม เวิลด์ อิควิตี
ทุน
การดําเนินการ
5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินทีได้จากการรับ
ชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน

ฟันด์

รายละเอียด
5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให้ บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที
ได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนใน
โอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยทีมีสท
ิ ธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จากการรับ
ชําระหนีตกลงรับชําระหนีด้วยทรัพย์สน
ิ ดัง
กล่าวแทนเงิน ทังนี ตามทีกําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
สมาคมกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)
5.2 กรณีอืนนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินทีได้จากการรับ
ชําระหนีด้วยทรัพย์สน
ิ อืนดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี
5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุน
นันสามารถลงทุนได้บลจ.อาจมีไว้ซงึ
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้
5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุน
นันไม่สามารถลงทุนได้บลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกทีสามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ
5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทีได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนัน

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันทีมีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินทีได้จาก
การรับชําระหนี

6.1 ให้ บลจ. เฉลียเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สินอืนคืนในแต่ละครังให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วน
ั ทีมีเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนี
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกียวกับการเฉลีย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลียเงินคืน
6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จากการรับ
ชําระหนีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้จากการรับ
ชําระหนีดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีการเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยจะคุม
้
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
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หากได้มก
ี ารจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีได้จาก
การรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สท
ุ ธิจาก

ข้อผูกพัน [0680/2557] หน้า 13 / 18

การดําเนินการ

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จากการรับ
ชําระหนีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี
เฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้จากการรับ
ชําระหนีดังกล่ารายละเอี
วไปรวมจ่ยาดยในโอกาสแรก
ทีการเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยจะคุม
้
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

ฟันด์

หากได้มก
ี ารจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีได้จาก
การรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินอืนทีได้จากการรับชําระหนีนันไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลียเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนที
ได้จากการรับชําระหนีดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ได้ทังนี
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมือได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี
ตามตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน ให้ บลจ. ปฏิบต
ั ต
ิ าม 6.1 – 6.3
โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตาม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีกําหนด เท่านัน

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจัดให้มท
ี ะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทออกตามมาตรา
ี
125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สน
ั นิษฐานไว้กอ
่ นว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทังการให้สท
ิ ธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอ
ื ว่าบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าทีแล้ว
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล
้ งทุนสถาบัน ผูล
้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม
้ เี งินลงทุนสูง ตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี
1. หน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวทีจัดตังขึนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
หากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
19/08/2565
ข้อผูกพัน [0680/2557] หน้า 14 / 18
การดําเนินการใดทีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ
้ งได้รบ
ั มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หากบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้

หากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดําเนินการใดทีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ
้ งได้รบ
ั มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หากบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีให้ดาํ เนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินันเสียไป
ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขข้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงได้ไม่นอ
้ ยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการขอมติผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีกําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีกําหนดในประกาศนีแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนีด้วย
(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบ
ั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิมเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผูกพันทีเป็นไปตามวิธก
ี ารทีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทีออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนันมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี เรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกียวกับการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน
(ง) ข้อกําหนดเกียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมสัญญาประกันในเรืองใด ๆ อันมีผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรืองทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอย่างมีนย
ั สําคัญ
การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มผ
ี ลผูกพันเมือได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็นการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแก้ไขเพิมเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันนันเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอย่างมีนย
ั สําคัญ
การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชือโดยบุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามผูกพันบริษท
ั จัดการกองทุนรวมและผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ พร้อม
ทังประทับตราบริษท
ั (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันพร้อมทังเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิมเติม :
19/08/2565
22.
การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงือนไขในการเลิกกองทุน :

ข้อผูกพัน [0680/2557] หน้า 15 / 18

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิมเติม :

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท
ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ทังนี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจ
ิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึงกองทุนรวมเปิดให้รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนเท่านัน
ความใน (3) วรรคหนึง มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเหลืออยูเ่ นืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สน
ิ คง
เหลือทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน
(4) กรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริงซึงบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึง (3) และ (4) มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์
22.1.2. เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สังให้บริษท
ั จัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตน
22.1.3. เมือได้รบ
ั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่าย
ได้เเล้วทังหมดของโครงการจัดการ
22.1.4 เมือสํานักงานมีคาํ สังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมือสํานักงานมีคําสังเพิกถอนการอนุมัติจัดตังกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุน
22.1.5 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทเลิ
ี กกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) ผูจ
้ ด
ั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีทมี
ี การเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบทีเกียวข้องกับวงเงินทีได้รบ
ั อนุญาตให้นาํ เงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีทีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีทีกองทุนรวมมีจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุน เพือนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมเี หตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีทีกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนเปิดเคแทม
เวิลด์ อิควิตี ฟันด์ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
22.2.1 เมือปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1 บริษท
ั จัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน
19/08/2565
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1. ยุตก
ิ ารรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยตังแต่วน
ั ทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุ
นดังต่นอเปิ
ไปนี
กองทุ
ดเคแทม

เวิลด์ อิควิตี ฟันด์

22.2.1 เมือปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1 บริษท
ั จัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน
1. ยุตก
ิ ารรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยตังแต่วน
ั ทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2 แจ้งให้ผท
ู้ เกี
ี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธก
ี ารดังนี
2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย โดยช่องทางใด ๆ ทีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
2.3 แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
3 จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพือรวบรวมเงิน
เท่าทีสามารถกระทําได้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
4 ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทีเกิดเหตุให้
เลิกกองทุน และเมือได้ดาํ เนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถอ
ื ว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนัน
22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอนที
ื ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษท
ั จัดการดําเนินการ ดังนี
การดําเนินการ
1. แจ้งให้ผท
ู้ เกี
ี ยวข้องทราบ

ระยะเวลาดําเนินการ
≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทหน่
ี วย
ของกองทุนนันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและ
ผูล
้ งทุนทัวไปทราบเรืองดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนเพือ
รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสราย
วัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญา
ใช้เงินทีมีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือ
ทวงถาม

ให้เสร็จสินก่อนวัน
เลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู้ชําระบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพือทําหน้าที
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สน
ิ ทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน รวมทังทําการอย่าง
อืนตามแต่จาํ เป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
ทังนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเท่าทีคงเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนถืออยูต
่ ามหลักฐานทีปรากฎในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมือได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สน
ิ คงค้างอยูใ่ ห้ผช
ู้ าํ ระบัญชีจด
ั การโอนทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
19/08/2565
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