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ข้อมูลส่วนสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพัน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund : KTWG
ประเภทโครงการ
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KTWG-A)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KTWG-D) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KTWG-R) : (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการใน
อนาคต)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KTWG-I) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื่อนไขชนิด
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ่มเติมชนิด
หน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่า วล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อ นวัน
เปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th
อายุโครงการ
ไม่กําหนด
นโยบายการลงทุน และ กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
การป้องกันความเสี่ยง อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/
จากอัตราแลกเปลี่ยน หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคํา ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุน
จะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้
กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณานําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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นโยบายการลงทุ น และ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
การป้ อ งกั น ความเสี ่ ย ง หรือสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารการลงทุน (Efficient
จากอัตราแลกเปลี่ยน
Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่า งหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่า ที่
สามารถลงทุ น ได้ (non – investment grade) ตราสารแห่ง หนี ้ ท ี ่ ไ ม่ ไ ด้ร ั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่า เชื ่ อ ถื อ
(Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
อย่ า งไรก็ ตาม กองทุ น อาจมีไ ว้ ซึ ่งตราสารหนี ้ท ี่ม ีอ ั นดั บความน่ า เชื่ อ ถื อ ตํ่า กว่ า ที่ สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) เฉพาะกรณี ท ี่ ต ราสารหนี ้น ั ้ น ได้ร ั บการจั ดอัน ดั บ ความน่า เชื ่ อ ถื อ ที่ ส ามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ในกรณีท ี ่ ก องทุ น ลงทุ น ในต่ า งประเทศ กองทุน อาจพิจ ารณาลงทุน ในหรื อ มี ไว้ ซ ึ ่ ง สัญ ญาซื ้ อ ขายล่ วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ
ของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้ม
อ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่
ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน
สําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกํา หนดอายุโครงการ รวมทั้งช่ วง
ระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้
เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น
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การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริ ษ ั ทจัด การขอสงวนสิท ธิใ นการเลิก กองทุ น หากบริ ษ ัท จั ด การเห็ น ว่ า ไม่ ส ามารถลงทุ น ให้เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจาก
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะ ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
ได้จากเงินลงทุน
• กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลา
ที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทํา ให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่จะที่จ่ายเงินปันผลนั้น
• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของ
ตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของ
ตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
13 กรกฎาคม 2559
กองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน
16 มกราคม 2560
รวม
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซื้อ ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่งซื้อ ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ครั้งถัดไป
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั่ง
ไม่กําหนด
ขายคืน
จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่า
ไม่กําหนด
ของการสั่งขายคืน
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มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
ไม่กําหนด
ในบัญชีขนั้ ตํ่า
จํานวนหน่วยลงทุน
ไม่กําหนด
คงเหลือในบัญชีขนั้ ตํ่า
คําถามคําตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่ ําคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
• กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KTWG-A) :
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KTWG-D) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต):
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล
- เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KTWG-R) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต):
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KTWG-I) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื่อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/หรือเปิด
บริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th
2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?
• 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะ
เป็นไปหลักเกณฑ์ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ ะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด?
• เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้อ งการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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อสังหาริมทรัพย์/REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคํา ซึ่ง
เหมาะสมกับการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้
และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทําให้ราคาตราสารหนี้ผันผวนขึ้นลงได้ เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นตราสารหนี้ก็
จะมีราคาลดลง ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลดลง ผู้ลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนได้ ในทางตรงกันข้าม
หากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ตราสารหนี้ก็จะมีราคาสูงขึ้น กองทุนก็จะมี NAV สูงขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนจะได้กําไรส่วนเกินจากการ
ลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องทนต่อความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่
อย่างไร ?
• กองทุนนีเ้ ป็นกองทุนที่ไม่มผี ู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น
6.คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง
• 6.1 กองทุนรวมกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร
กองทุนมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สําหรับสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่กระทํานอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุป
อัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกําหนด
6.2 ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของ
กองทุนรวมเป็นอย่างไร
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง หรือตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยผลลบที่มากที่สุดของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารดังกล่าวต่อเงินลงทุนคือ
ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือตราสารดังกล่าว
7. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
• วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 31 ธันวาคม ของทุกปี
*******************************
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้อกําหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
• วิธีการขายหน่วยลงทุน
ท่านสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลา
เริ่มเปิดทําการ - 15.30 น.
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ ผ่านบริการธนาคารออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ 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
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3
เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
- 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
- กรณีแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ
ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.
- กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฎ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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ทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาด
เงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติด
ประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
และท่านจะได้รับการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร?
• บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
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ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา
• บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสัง่ ซื้อ 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 ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตั ิตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
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ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน)
(7) ในกรณีที่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรือ่ งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(8) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคี วามจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่ง
ขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
• เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซื้อ
คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน
20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?
• กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทํา
การ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.
• กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสาร
ตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
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5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร?
• บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
6. ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้หรือไม่?
• ได้ ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียง
อย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกัน
ชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
7. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ?
• การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือการที่ผู้ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนําเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่
บริษัทประกันชีวิตกํา หนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนํา ไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่า ใดขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจาก
การคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
8. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด?
• ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
- Website : www.ktam.co.th
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9
******************************
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
• บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
• บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
• ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ?
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อย่างไร ?
• ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15
วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อ
ที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการ
โดยตรง 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
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทร. 0-2544-3935
• กองทุนรวมไม่มนี โยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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6. กองทุนรวมนี้มีการระบุภมู ลิ ําเนาในประเทศไทย เพือ่ การวางทรัพย์สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมู ลิ ําเนาในประเทศ
ไทย หรือไม่ อย่างไร
• ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ ําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิ ําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
******************************
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร

ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
รองกรรมการผู้จดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รองกรรมการผู้จดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
รองกรรมการผู้จดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

• จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 166 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกราคม 2565)
• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 568,012,217,468.46 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกราคม 2565)
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2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

1

นางชวินดา หาญรัตนกูล

2

นางแสงจันทร์ ลี

3

นายศรชัย เตรียมวรกุล

4

นายสมชัย อมรธรรม

5

นายพีรพงศ์ กิจจาการ

6

นายยืนยง เทพจํานงค์

7

นายวีระ วุฒิคงศิริกลู

8

นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี

9

นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกลุ

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน
ดํารงตําแหน่ง ผูส้ ังเกตการณ์
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
ดํารงตําแหน่ง ผูส้ ังเกตการณ์
ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดํารงตําแหน่ง ผูส้ ังเกตการณ์

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ลําดับ
รายชื่อ
1 คุณยืนยง
เทพจํานงค์

2

คุณกุลณัฐฐา
อภิปริกิตติ์ชัย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
1. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
University of Houston, U.S.A. 2. ผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
- รัฐศาสตร์บัณฑิต,
3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผู้จัดการกองทุน – ตราสารทุน
5. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาตราสารหนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- Master of Science Program 1. Krung Thai Asset Management Public Company
in Finance (International
Limited: June 2013 – Current
Program), Thammasat
Position: Fund Manager / Investment Department
University
2. Kiatnakin Fund Management Company Limited:
June 2011 – May 2013

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จัดการกองทุนหลัก
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
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ประวัติการศึกษา
- Bachelor of Art in
Economics (International
Program), Thammasat
University

3

คุณพีรพงศ์
กิจจาการ

- MS in Economics
University of Southamton
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4

คุณอรวรรณ
เกียรติพิศาลสกุล

5

คุณรัชวุฒิ
ชัยทรัพย์อนันต์

- ปริญญาโท U of Illinois at
Urbana-Champaign (การเงิน)
- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ)
- Msc. Finance and
Management
University of Exeter

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประสบการณ์การทํางาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
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. ผู้อํานวยการอาวุโส,ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
ผู้จดั การกองทุนหลัก
2. ผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
3. รองผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย
5. ผู้จัดการ , ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย
7. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
8. ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities
9. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card
10. เจ้าหน้าที,่ Office of Venture Capital Fund
Management Office of SMEs Promotion
11. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์,
SME Development Bank of Thailand
นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
1. ผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
2. รองผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน , บลจ.กรุงไทย
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
3. ผู้จัดการกองทุน - บลจ. วรรณ จํากัด
4. นักวิเคราะห์/ผู้จัดการกองทุน - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
จํากัด

1. รองผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
3. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการ
4. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล,บมจ.
ธนาคารและการเงิน
หลักทรัพย์กรุงศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยผู้จัดการ – ฝ่ายวาณิชธนกิจ, บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย
ไซรัส
คุณชนัต คงพัฒนสิริ -บริหารบัณฑิต สาขาการเงิน
1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
ภาคอังกฤษ (BBA)
2. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
4. Financial data associate, Morningstar Thailand
1. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย
คุณชินรัตน์ สังคะ -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และ
คุณ
(การเงิน)
การลงทุนในต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
3. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้
จัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2
บลจ.ฟินันซ่า จํากัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. เทรดเดอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์)
บล.เอเซีย พลัส จํากัด
คุณดวงพร
- Master of Arts in Business 1. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ. กรุงไทย
จงศรีสวาท
and Managerial Economics, 2. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ. แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-บริหารธุรกิจบัณฑิต, การธนาคาร 3. ผู ้ จ ั ด การกองทุ น ฝ่า ยลงทุ น ตราสารหนี้ , กองทุ น บํ า เหน็ จ
บํานาญข้าราชการ
และการเงิน, จุฬาลงกรณ์
4. ฝ่ายค้าตราสาร, กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
มหาวิทยาลัย
5. ฝ่ายบริหารเงิน, ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จํากัด
คุณเขมรัฐ ทรงอยู่ -เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
1. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก , บลจ.กรุงไทย
Master of Arts (Economics) 3. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, ธนาคารไทย
-เศรษฐศาสตร์ศาสตร์บัณฑิต
พาณิชย์ (Macroeconomic Analyst – SCB EIC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิเคราะห์ CEIC DATA (Data Analyst – CEIC DATA)
Bachelor of Arts (Economics)
คุณวรรกมล
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
1.ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
ลีวาณิชย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย
3.ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
4.เจ้าหน้าที่อาวุโส , ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย
5.เจ้าหน้าที่อาวุโส , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า
6. เจ้าหน้าที่ , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนทางเลือก

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ลําดับ
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
11 คุณแสงจันทร์ ลี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ 3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด
6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธํารง
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ
12 คุณศรชัย เตรียมวรกุล - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต,
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บลจ.กรุงไทย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), 2. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.ภัทร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
3. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง,
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน
สัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย
5. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนลงตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย
6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,บล.ซิกโก้ จํากัด
(มหาชน)
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI)
9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
โทร. 0-2044-4000
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
โทร. 0-2274-9400, 0-2276 -1025
• ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทร. 0-2111-1111
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4
นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย
7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
• นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ
นางสาวสุลลิต 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
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
****************************************

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคํา ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าว
สามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพ ดังนี้
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ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสําคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ ความผัน
ผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตรา
สารไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้อง
กับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่
เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว บริษัทจัดการก็
เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง
รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสมํ่าเสมอ
2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนีไ้ ม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่
ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม
3) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์
แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทําการติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัท
ของผู้ออกตราสารมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
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4) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ลงทุนนั้น ๆ จะสามารถลดความเสี่ยงนี้ลงได้
5) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบ
กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายเงินต้น และผลตอบแทนในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ จึงทําให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ย นเมื ่อ มีก ารแปลงเงินสกุลต่ า งประเทศให้ เป็ นเงิ นสกุลบาท โดยกองทุนอาจจะลงทุน ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) ได้แก่ สัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการแปลงเงินต้นให้เป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
6) ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ ป้องกันความเสี่ย ง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดย
ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ
(short call option) จะทําให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มี
เพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้
มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่าของสัญญา สวอป
มีผลขาดทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทํา
การพิจารณาการลงทุน วิเคราะห์ และติดตาม รวมทั้งประเมินผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
7) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน
8) ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
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 จะพิจารณา
ดําเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาส
แรกที่กระทําได้ แต่ในการดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และ
ผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการ
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทําให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ทั่วไป เช่น
- ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งได้ทําการป้องกันความ
เสี่ยงไว้
- ในการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกันเพิ่มเติมโดย
จะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน หาก
กองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กําหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทําให้เกิด
การขาดทุนได้ เป็นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด มีการควบคุมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีระบบที่สามารถติดตามดูแล
สถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนได้
10) ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบ
แทนในการลงทุนโดยอ้า งอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อ สินค้าหรือ ตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ออกโดยภาครัฐต่า งประเทศที่ได้รับ การจัด อันดับความน่า เชื่อ ถือ อยู่ในอั นดับที่สามารถลงทุน ได้
(investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือในตราสาร โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และจะพยายามควบคุมความเสี่ยงโดย
ควบคุมสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ จาก
กองทุนรวมทั้ง 4 ชนิด(1)

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
(1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62)

เรียกเก็บจริง
(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63)

เรียกเก็บจริง
(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64)

(% NAV)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ(3) (5)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินใน
ตปท.ไม่เกินร้อยละ 0.0535)
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35

2.28
-

2.385
-

2.41
-

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 1.605

2.09
-

2.035
-

2.04
-

ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749

0.02
-

0.024
-

0.02
-

ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535

0.15
0.267
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.675

0.27
-

ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท

-

-

-
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ จาก
กองทุนรวมทั้ง 4 ชนิด(1)

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
(1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62)

เรียกเก็บจริง
(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63)

เรียกเก็บจริง
(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64)

(% NAV)
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 0.1605

 ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนตรา
ตามที่จ่ายจริง
สารหนี้
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (4)
ตามทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 5.35
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 5.35
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 5.35
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน 5.35
ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง

-

-

-

-

0.049

0.07

0.02

0.010

0.01

-

-

-

2.28
9,598,033.76 บาท

2.385
8,954,070.40 บาท

2.41
8,034,557.40 บาท

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1)
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(2)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่
มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
(3)
มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คํานวณ
(4)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5)
หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100
ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็นต้น
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ
อัตราตามโครงการ
หน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) (2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) (2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (3)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (1) (4)
(ชนิดสะสมมูลค่า/ชนิดจ่ายเงินปันผล/ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต(3)ิ /ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)
• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน (5)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (3)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2562
ปี 2563
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
-

ตามที่นายทะเบียนกําหนด

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ
นายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

เรียกเก็บจริง
ปี 2564

ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2)
หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจั ด สรรการลงทุ น ไปยั งกองทุ น ปลายทางจํ า นวน 100 ล้ า นบาท บริ ษั ท จั ด การจะเรี ย กเก็บค่ า ธรรมเนี ย มการขายและ/หรือ
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
(3)
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(4)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โก
รท ฟันด์ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัตไิ ม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(5)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยมื เงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน
KTWG
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
2,334,797,788.82
หุ้นสามัญ
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
81,001,600.00
หมวดทรัพยากร
279,712,174.00
หมวดเทคโนโลยี
126,137,966.00
หมวดธุรกิจการเงิน
150,417,084.00
หมวดบริการ
241,704,218.40
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
81,011,755.00
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
113,774,362.70
หุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
197,050.51
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA
152,288,971.08
อันดับความน่าเชื่อถือ : A
533,655,410.49
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB
93,104,217.05
หน่วยลงทุนตราสารทุน
38,448,438.04
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
3,681,736.86
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
39,734,365.00
ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน
-2,476,850.40
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
102,752,375.80
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
14,880,836.00
เงินฝากธนาคาร
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
100,318.01
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA
2,479,628.55

%NAV
79.62
2.76
9.54
4.30
5.13
8.24
2.76
3.88
0.01
5.19
18.20
3.18
1.31
0.13
1.36
-0.08
3.50
0.51
0.00
0.08
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยมื เงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
KTWG
มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

84,561,821.84
197,630,309.89
504,851,995.84
504,851,995.84
-3,737,632.02

2.88
6.74
17.21
17.21
-0.13

รายละเอียดการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือ 1-3 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุนตราสารทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
อื่นๆ
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อื่นๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

-172,643.35
-527,866.78
-3,037,121.89
96,858,989.86
63,759,029.81
64,032,186.03
-30,932,225.98
2,932,771,142.50

-0.01
-0.02
-0.10
3.30
2.17
2.18
-1.05
100.00

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
282,192,131.73
9.62
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
2,579,946.56
0.09
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัททีไ่ ด้รับ rating ในระดับ investment grade
779,245,649.13
26.57
เป็นผู้ออก/ผู้รบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตาํ่ กว่า
0.00
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รบั รอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)
15.00% NAV
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ประเภท
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น
บมจ. สยามแม็คโคร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
บมจ. อาร์เอส
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์
บมจ. แพลน บี มีเดีย
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
บมจ. ราช กรุ๊ป
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ. อาร์ ซี แอล
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
23,793,500.00
11,138,410.00
5,749,800.00
4,471,289.00
25,011,000.00
28,625,400.00
32,273,000.00
2,318,800.00
2,445,590.00
5,903,450.00
4,102,511.40
23,899,500.00
37,968,000.00
10,898,550.00
28,872,800.00
3,877,860.00
10,991,700.00
5,071,500.00
31,728,200.00
14,562,240.00
9,059,250.00
9,925,370.00
2,222,640.00
6,988,575.00
21,329,500.00
13,824,000.00
8,270,800.00
66,424,000.00
17,513,048.00
4,663,680.00
19,019,250.00
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ประเภท
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ปตท
บมจ. ช.การช่าง
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส
บมจ. เจ มาร์ท
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. คอมเซเว่น
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ. กรุงเทพดุสติ เวชการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
บมจ. บ้านปู
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. บริทาเนีย
บมจ. นํ้ามันพืชไทย
บมจ. ดูโฮม
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
5,335,200.00
10,894,112.00
77,090,600.00
8,216,520.00
15,310,200.00
6,278,800.00
15,817,609.00
12,276,250.00
8,298,400.00
31,423,400.00
11,567,625.00
14,967,332.50
45,037,672.50
7,871,007.00
7,245,125.00
45,687,200.00
34,937,700.00
32,376,000.00
10,802,800.00
7,201,640.00
13,175,680.00
16,373,700.00
7,188,900.00
14,952,600.00
4,842,090.00
8,342,400.00
6,184,108.70
3,431,700.00
4,795,140.00
11,520,600.00
8,678,400.00
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ประเภท
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
AA
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
AA
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
AA
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
AA
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
AA
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
A
บมจ. บ้านปู
A+
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
AA
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
AA
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
A
บมจ. บ้านปู
A+
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
BBB+
บมจ. ซีพี ออลล์
Aบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
A+
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
A+
บมจ. เงินติดล้อ
A
บมจ. ควอลิตเี้ ฮ้าส์
Aบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
A+
บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
BBB+
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
AA
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
A
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
AAA
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
Aบมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
Aบมจ. บีบีจีไอ
BBB+
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
BBB+

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
31,665,100.00
9,128,366.00
12,726,450.00
9,433,215.00
9,742,304.00
14,786,569.59
21,191,100.13
16,068,889.81
16,059,248.52
11,814,025.68
2,017,658.80
8,415,349.67
57,661,389.39
10,351,029.21
4,518,594.52
18,562,559.32
18,061,223.37
14,176,293.08
11,420,231.79
2,943,976.70
11,307,909.77
4,007,858.24
10,258,053.30
57,231,291.50
2,964,709.50
3,592,289.91
197,050.51
10,037,523.87
7,404,182.74
1,304,047.71
5,592,104.16
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ประเภท
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
บมจ. เอสพีซีจี
A
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
AA+
บมจ. ไออาร์พีซี
Aบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
Aบมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
Aบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
Aบมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
Aบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
Aบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
Aบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
Aบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
Aบมจ.ราชธานีลสิ ซิ่ง
Aบมจ.ราชธานีลสิ ซิ่ง
Aบมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
A+
บมจ. เบทาโกร
A
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
Aบมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
A
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
A
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
A
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
A
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
A
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
A
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
BBB+
บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
A
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
Aบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
A
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
Aบมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
A
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
Aบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
A
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
A-

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
1,023,973.04
1,392,009.25
4,629,424.36
6,230,101.08
1,876,100.09
404,618.94
11,143,934.24
1,827,258.30
77,588,301.89
58,953,981.55
30,787,506.30
11,071,079.47
7,997,728.80
10,723,675.78
3,450,415.98
1,708,186.50
51,753,063.52
2,101,325.35
13,867,141.23
10,927,018.04
9,903,134.32
2,928,468.58
5,994,683.05
7,097,589.20
15,021,450.02
14,320,324.91
22,251,721.90
9,165,588.84
13,131,209.22
9,074,659.23
910,290.61
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประเภท
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
หุ้นกู้
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
Aหุ้นกู้
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
Aหุ้นกู้
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
Aหุ้นกู้
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
BBB+
หุ้นกู้
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
BBB+
หน่วยลงทุนตราสารทุน WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT
หน่วยลงทุนตราสารทุน VanEck Associates Co
หน่วยลงทุนตราสารทุน The Vanguard Group.
หน่วยลงทุนตราสารทุน SPDR S&P 500 ETF TRUST
หน่วยลงทุนตราสารทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
หน่วยลงทุนตราสารทุน KRANE SHARES
หน่วยลงทุนตราสารทุน IGAM
หน่วยลงทุนตราสารทุน FIRSIT
หน่วยลงทุนตราสารทุน CSOP ASSET MANAGEMENT
หน่วยลงทุนตราสารทุน Blackrock International Management
หน่วยลงทุนตราสารทุน Premia CSI Caixin China New Economy
หน่วยลงทุนตราสารทุน PACER ADVISORS INC.
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บมจ. เจ มาร์ท
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
5,572,852.75
6,437,515.78
1,113,288.96
3,709,844.00
1,211,023.26
25,978,144.59
29,375,557.27
92,875,351.35
52,374,112.73
38,448,438.04
35,596,827.94
22,933,012.35
23,824,747.33
53,034,661.65
144,605,178.27
9,410,634.20
14,843,768.16
121,851.56
179,640.00
159,795.00
1,477,931.00
480,276.80
1,262,242.50
5,945,110.00
6,695,040.00
3,511,300.00
23,582,915.00
9,941,430.00
18,640,115.60
12,051,558.00
6,835,768.80
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประเภท
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจ. เอสซีซีพี รีทส์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ S REIT MANAGEMENT
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ INET REIT MANAGEMENT
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
AAA
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
AA+
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
20,130,541.40
4,905,120.00
1,722,210.00
2,878,700.00
20,302,002.00
5,344,930.00
6,775,470.00
7,745,580.00
359,786.00
100,318.01
2,479,628.55
46,594,777.64
17,609,462.40
22,284,570.00
33,706,678.94
12,255,804.30
5,892,971.64
9,371,950.02
49,914,094.95
32,592,655.04
20,919,342.00
31,049,824.80
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund

KTWG

1

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่านายหน้า
ชื่อ
(บาท)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
1,148,296.47

2

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

676,280.23

8.42%

3

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

665,024.70

8.28%

4

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

638,483.21

7.95%

5

DBS Vickers Securities ( singapor) Pte.ltd

577,454.36

7.19%

6

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

497,258.43

6.19%

7

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

440,850.77

5.49%

8

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

359,328.21

4.47%

9

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จํากัด

307,760.39

3.83%

10

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

274,414.96

3.42%

2,449,405.67

30.49%

8,034,557.40

100.00%

อันดับ

อื่น ๆ
รวม

อัตราส่วน
ค่านายหน้า
14.29%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
PTR = 113.33%
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลหนึ่ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง
ตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้ รอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ของกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
คือ -22.64%
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KTWG

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์

กองทุน

วันจดทะเบียน/
วันเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2564)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
YTD

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

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
0.52%
3.98%

KTWG-A
16 มกราคม 2560 10.2630 6.76% 1.00% 1.22% 6.76% 1.29%
N/A
N/A
Benchmark
8.40% 1.72% 2.76% 8.40% 4.61%
N/A
N/A
ความผันผวนของ
6.10% 5.40% 5.42% 6.10% 9.87%
N/A
N/A
8.26%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
5.66% 4.70% 5.08% 5.66% 9.15%
N/A
N/A
7.65%
ตัวชี้วัด
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อย
ละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ
1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี, ร้อยละ 45 ของ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)
โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ
5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และ ร้อยละ 75 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
และตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตรา
สารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1
ปี, ร้อยละ 5 ของอัต ราผลตอบแทนของดัชนีร าคาทองคํา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อ ยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัช นี
ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) และร้อยละ 45 ของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี
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KTWG

ปี
KTWG-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

4.85%
8.50%

-5.82%
-2.34%

2.86%
5.97%

-5.36%
-0.30%

6.76%
8.40%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.27%

6.08%

5.04%

15.16%

6.10%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.10%

5.50%

4.32%

14.18%

5.66%

* ผลการดําเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1
ปี หลัง หักภาษี, ร้อ ยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผ ลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (SET TRI), ร้อ ยละ 5 ของอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)
โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 31 ม.ค. 60 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX)
สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อยละ 5 ของ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return
Index) และ ร้อยละ 75 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
และตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 63 ดัชนีชี้วัดคํานวณจากร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ
10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 15 ของอัตราผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดั บความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท
(THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี, ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM), ร้อย
ละ 5 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) และร้อยละ 45 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single

ข้อ
1 ตราสารภาครัฐไทย
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน

entity limit)
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ัฐบาลเป็น ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
ประกัน
national scale)
ตราสารที่มลี ักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มสี ัญญาซื้อ
จะสูงกว่า
ขายล่วงหน้าแฝง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
1. 10% หรือ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร
2. นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
พาณิชย์ ในประเทศไทย
benchmark + 5%
5.2 เป็นตราสารที่มลี ักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ ีกําหนดวันชําระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
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 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ ีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออก
ตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัททีจ่ ัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผูล้ งทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออก

P a g e 36 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

KTWG
ข้อ

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund

ประเภททรัพย์สิน
จากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือ ตราสารที่มีสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝงที่ผู้ออกจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)
6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนีน้ ้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1
หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade
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ประเภททรัพย์สิน
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สญ
ั ญามี credit rating** อยู่ในระดับ
investment grade

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
หมายเหตุ :
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มภี าระผูกพันมีภูมลิ ําเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผูม้ ีภาระผูกพัน
มีภูมลิ ําเนาอยูต่ ่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale
7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
และมีลักษณะตาม 6.7.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า
นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส้ งั่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที่อายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
กองทุนรวมที่มี อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1.3 บริษัทเงินทุน
1 ปี
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

2

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้
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ประเภททรัพย์สิน
2.2 ตราสารทีม่ ีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

3
4
5

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ ัญญา (single entity
limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สญ
ั ญา (single entity
limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
product limit
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ ง (hedging)
6.2 การเข้าทําธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ที่มิใช่เพื่อการ 6.2.1 กรณีกองทุนรวม ไม่มกี ารลงทุนแบบซับซ้อน
ลดความเสีย่ ง (nonจํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ
hedging)
NAV
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
2 ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของ 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสาร ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
หนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ต่างประเทศ)
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจ
นํามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียัง
ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้
ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้งเว้นแต่ในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investmentgrade หรือไม่มี credit
rating ให้ บริษัทจัดการ ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีทผี่ ู้ออกตราสารได้มีการยืน่ แบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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อัตราส่วน
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่
หนึ่ง
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ Tris Rating
ทริสเรทติง้ ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตงั้ แต่ 1 ปี
ขึน้ ไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้
D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default
Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
T3 ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
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อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือ ระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จ ะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันใน
การชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กร
ที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ช ัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้
นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุใน
การออกประกาศเตื อ นพร้ อ มระบุ “เครดิต พิ นิ จ” (CreditAlert Designation) ไว้พ ร้ อ มกับ อัน ดับเครดิ ตปัจ จุ บัน โดยงดการระบุ
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ
น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรงตาม
กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
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BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภ ายในประเทศนั้นๆมี ความไม่ แน่น อนในระดับหนึ ่งและความสามารถในการชําระหนี ้ค ืน ตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ ึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กําหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า
B (tha)
แสดงถึ งระดับ ความสามารถในการชํา ระหนี ้ต ามเงื ่อ นไขของตราสารการเงิ นตามกํา หนดเวลาที่ ไม่ แน่นอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้
C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สําหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
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ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากว่า “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
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คําเตือนและข้อแนะนํา
♦กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจาก
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวม
ปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทบี่ ริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th
♦กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผู้ลงทุนทั่วไป
♦เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
♦เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่า งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เ กิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่
กําหนด
♦กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให้กองทุนนี้มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมี
ความเข้าใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
♦เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จ ะลงทุนในหรือ มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุ น
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลือ่ นไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของ
ราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้า/ตัวแปร
♦กองทุนรวมนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ จึง
อาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงิน
คืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดย
ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
♦ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
♦การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท
ฟันด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้
♦ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
♦ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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♦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 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
♦บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและ
ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
♦ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
♦ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
♦ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
♦ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อ
บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
♦ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
♦ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดกรุงไทยผสม เวลท โกรท ฟนด
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปดกรุงไทยผสม เวลท โกรท ฟนด
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดกรุงไทยผสม เวลท โกรท ฟนด
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
ชื่อยอโครงการ : KTWG
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงผูลงทุนสถาบัน เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจาก
การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ/หรือหนวย
ทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ
กองทุนรวมทองคําตลอดจนเครื่องมือทางการเงินตางๆ ที่ไดกําหนดไวในโครงการที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารที่มีคุณภาพ
และใหผลตอบแทนที่เหมาะกับความเสี่ยง
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- ทองคํา
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs
- กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารทุน
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารหนี้
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ทองคํา
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ. เดียวกัน
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ
สัดสวนการลงทุน : ไมเกิน รอยละ 79.0 ของ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายทั้งในประเทศ และตางประเทศ อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ/หรือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคํา ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได โดยกองทุน
จะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหนวยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม
การลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle investment) และกองทุน
ปลายทางจะไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่นภายใตบริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efﬁcient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมถึงกองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรม
การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
(Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางโดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
กองทุนจะไมลงทุนในตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non –
investment grade) ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถ
ลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (investment
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละ
ขณะ เชน กรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
มีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดย
ทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
และชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่
ผูลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณ
สัดสวนการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อนึ่ง อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใตสภาวการณที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่
กําหนดไว อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณที่ไมปกติหรือมีความจําเปน เชน การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ตลอด
จนความไมมีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอยางมีนัยสําคัญ เปนตน โดยบริษัทจัดการจะ
รายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามประกาศแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นวาไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของ
กองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณที่ไมปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ
ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิใหกองทุนรวมตนทางลงมติใหกองทุนรวมปลายทาง
อยางไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไมสามารถดําเนินการเพื่อขอมติได เนื่องจากติดขอจํากัดหามมิใหกองทุนรวมตนทางลงมติให
กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได หากไดรับมติเกินกึ่งหนึ่งของผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุนปลายทางในสวนที่เหลือ ยกเวนกรณีกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure fund) ใหกองทุนรวมตนทางลงมติใหกองทุนรวมปลายทางไดสูงสุดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ไดแก
1. ตราสารทุน
1.1 หุน
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ share warrants
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
2 ตราสารหนี้
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน
2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไมรวมตราสาร Basel III)
4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants)
5 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ
สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายไทย
เปนไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไมลงทุนในหนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเชน
เดียวกันกับตราสาร transferable securities
สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก
สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)
สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้
1. ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได
2 อัตราดอกเบี้ย
3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

4
5
6
7
8

เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน
ทองคํา
ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1.- 5 หรือ 8
ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 6
underlying อื่นตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :
สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตางประเทศทั่วไป
ประเภทของตราสารตางประเทศ ไดแก
1. ตราสารทุนตางประเทศ
1.1 หุน
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ share warrants
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
2 ตราสารหนี้ตางประเทศ
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน
2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตางประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III)
4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตางประเทศ (Derivative Warrants)
5 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงตางประเทศ (Structured Note)
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ
สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายตาง
ประเทศ เปนไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไมลงทุนในหนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของ
ตราสารเชนเดียวกันกับตราสาร transferable securities
สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก
สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้
1 ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนไดตามภาคผนวกนี้
2 อัตราดอกเบี้ย
3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
4 เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน
5 ทองคํา
6 ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1 - 5 หรือ 8
7 ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 6
8 underlying อื่นตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ สวนที่ 3 - สวนที่ 4 เปนไปตามประกาศ

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)
รายละเอียดอื่นๆ
(1) ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได ไมเกินรอยละ
15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แตไมเต็มจํานวนที่เพิ่มอีก
รอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนิน
การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลวและไมถือวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 100.0
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
- สิทธิที่จะไดรับเงินปนผล
รายการ class of unit :
1. ชื่อยอ : KTWG-A
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดสะสมมูลคา
คําอธิบาย :
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)

2. ชื่อยอ : KTWG-D
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดจายเงินปนผล
คําอธิบาย :
- เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล
- เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

3. ชื่อยอ : KTWG-R
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
คําอธิบาย :
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชื่อยอ : KTWG-I
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดผูลงทุนสถาบัน
คําอธิบาย :
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

6. การจายเงินปนผล
ชื่อยอ
KTWG-A
KTWG-D
KTWG-R
KTWG-I
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

นโยบายการจายเงินปนผล
ไมจาย
จาย
ไมจาย
จาย

- กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จาก
กําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลแลวแตกรณี
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลใดๆ จะตองไมทําใหเกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จายเงินปนผลนั้น
- การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนในอนาคต
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปดสมุด

ทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้
(2.1) เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2) แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไม
ระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ
(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวใน
แบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน (4) ผูถือหนวย
ลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน ซึ่งตองนําไป
คํานวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผลบริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผู
ถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันก็ได โดยปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอนดําเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท
จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายการ class of unit :
1. ชื่อยอ : KTWG-A
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

2. ชื่อยอ : KTWG-D
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

3. ชื่อยอ : KTWG-R
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

4. ชื่อยอ : KTWG-I
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
- กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน
ทุกวันทําการ
- กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกินปละ 4
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวม
ตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ในอนาคต
โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแหง
และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม โดยสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลคาขั้นตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหนวยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนําสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขใน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไวในโครงการ และคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวมายังบริษัทจัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนจน
ครบถวนกอนสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากบริษัท
ประกันชีวิต และไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น
ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไวในแบบฟอรมหรือในกรมธรรม
(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนประจําทุกเดือนเพื่อนําคาขายคืนหนวยลงทุนมาชําระคาการประกันภัย คาใช
จายในการดําเนินการ และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม หรือคาธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม ซึ่งมูลคา
ในการขายคืนอาจตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนเปน
รายป
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบคาใชจายลาสุดไดทางโทรศัพท หรือชองทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต
การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือกรมธรรม ภายใน
5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ซึ่งวิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุน
เปนไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน
โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระ
คาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได
เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปดไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขางตน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑตามที่ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในกรณีที่วันทําการซื้อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวย
งานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทํา
การแตมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทํา
การถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผล
กระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด
เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการและแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : KTWG-A
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
2. ชื่อยอ : KTWG-D
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
3. ชื่อยอ : KTWG-R
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
4. ชื่อยอ : KTWG-I
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการ
ขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม
ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเกี่ยว
กับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชีที่ผานมา
8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการรายป
1. ชื่อยอ : KTWG-A
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
2. ชื่อยอ : KTWG-D
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
3. ชื่อยอ : KTWG-R
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
4. ชื่อยอ : KTWG-I
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
1. ชื่อยอ : KTWG-A
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
2. ชื่อยอ : KTWG-D
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
3. ชื่อยอ : KTWG-R
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
4. ชื่อยอ : KTWG-I
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : KTWG-A
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด
หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน

หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
2. ชื่อยอ : KTWG-D
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด
หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
3. ชื่อยอ : KTWG-R
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด
หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
4. ชื่อยอ : KTWG-I
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด
หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมอื่นๆ ดังกลาวขางตนเปนการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก
เปนตน
รายละเอียดเพิ่มเติมคาธรรมเนียมการจัดการ :
หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุน
ไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ใน
อัตราที่กองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน
รายละเอียดเพิ่มเติมคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน :
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศที่คิดไมเกินรอยละ 0.0535 ของมูลคา
ทรัพยสินเฉพาะที่ลงทุนในตางประเทศ ในแตละชนิดหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายครั้งแรกจะจายตามจํานวนที่จายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉลี่ยเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนํา
กองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,070,000 บาท
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.1605 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เกี่ยวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือ
บอกกลาวรายงานตางๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน

(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ
(ช) คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง ตามที่จายจริง และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อ
นํามาใชในการคํานวณตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน ตามที่จายจริง
(ซ) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน
(ฎ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คา
ใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว
(ฏ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ฐ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการสื่อสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย
(ฑ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดของกองทุนรวม
(ณ) คาธรรมเนียมตอรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee)
(ด) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของในตางประเทศ (ถามี) เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ของ
กองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามที่จายจริง
(ต) คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง
(ถ) คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผานระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้ง
ระบบอื่นใดเพื่อประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง
(ท) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศ
เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จาย
จริง
(ธ) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย
คาประกันความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามที่จายจริง
(น) คาใชจายที่เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ (ถา
มี) ตามที่จายจริง
(บ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง
(ป) คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระภายนอกที่ทําหนาที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity :
IOE) ตามที่จายจริง
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย
(3) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย ไดแก
(ก) คาอากรแสตมป
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)
(4) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 8.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงิน
และเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปน
รายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีแตละป
• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร

ขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
1. ชื่อยอ : KTWG-A
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KTWG-D
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KTWG-R
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KTWG-I
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อยอ : KTWG-A
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KTWG-D
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KTWG-R
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KTWG-I
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
1. ชื่อยอ : KTWG-A
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KTWG-D

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KTWG-R
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KTWG-I
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อยอ : KTWG-A
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : KTWG-D
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : KTWG-R
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
4. ชื่อยอ : KTWG-I
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : ตามที่จายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :
- คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย
• กรณีสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทุน
ไมเกินรอยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนโดย
คํานวณเขาไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่ง
ขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย
• กรณีสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ไมเกินรอยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เขา(switching in) หรือสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเขาไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อ
หรือสั่งขายหลักทรัพย
ทั้งนี้ เวนแต เปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดัง
กลาว
- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย
กําหนด
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปน
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอนหนวย
ลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดกรุงไทยผสม
เวลท โกรท ฟนด เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฎิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน การรับซื้อคืนหนวยลงทุน และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในแตละ
ชนิดหนวยลงทุนในอัตราที่ไมเทากัน
อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน การรับซื้อคืนหนวยลงทุน และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผู
ลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นๆ จากผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ในอัตราที่
แตกตางจากผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด

หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลาน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของ กองทุนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
- บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณนั้นเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน
- คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น
- คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง
ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
การดําเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงคา
ธรรมเนียม/คาใชจาย

การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย
1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ
1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุใน
เปดเผย2ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥3 วันทําการกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
โครงการ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
อัตราที่ระบุไวในโครงการ
ที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของ เปดเผย2ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจงให
อัตราที่ระบุไวในโครงการ
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติ3เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย
2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2ใหผูลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวใน ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานเห็นชอบการแกไข

โครงการ

โครงการในเรื่องดังกลาว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น
2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการ

จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : KTWG-A
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
ๆ
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลด
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตาง
กันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถ
ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมได
รับการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน
ของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน
(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ใน
วันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวย
ลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice
period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน,
สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลอง
กับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription)
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไม
มีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปด
ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่

ประกาศใช
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การ
ยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
3.อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะ
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการ ซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนเปนชวง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดใหรับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมดําเนินการตามขอ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยัง
คงมีทรัพยสินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจาก
การขายคืนนั้น
2. ชื่อยอ : KTWG-D
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
ๆ
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลด
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตาง
กันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถ
ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมได
รับการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน
ของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ

คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน
(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ใน
วันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด

และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวย
ลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice
period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน,
สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลอง
กับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได

ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription)
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไม
มีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปด
ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่
ประกาศใช
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การ
ยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย

สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
3.อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะ
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการ ซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนเปนชวง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดใหรับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมดําเนินการตามขอ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยัง
คงมีทรัพยสินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจาก
การขายคืนนั้น
3. ชื่อยอ : KTWG-R
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
ๆ
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ

ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลด
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตาง
กันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน

หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถ
ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมได
รับการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน
ของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน
(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ

เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ใน
วันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวย
ลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice
period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน,
สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลอง
กับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription)
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ

คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไม
มีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปด
ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่
ประกาศใช
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การ
ยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ

2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
3.อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะ
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการ ซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนเปนชวง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดใหรับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมดําเนินการตามขอ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยัง
คงมีทรัพยสินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจาก
การขายคืนนั้น
4. ชื่อยอ : KTWG-I
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพยสินหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
ๆ
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุด
ที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลด
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตาง
กันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของ
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา swing
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถ
ใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา

การที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมได
รับการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน
ของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก สภาพคลองของกองทุนรวมหรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน
(subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ

ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ใน
วันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคง
ลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวย
ลงทุนโดยมีมูลคาเกินกวา รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice
period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของกองทุนรวม สภาพคลองของตลาด หรือปจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพยสิน,
สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลอง
กับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription)
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน
(pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไม
มีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปด
ใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปน
ไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่
ประกาศใช
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การ
ยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
3.อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะ
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการ ซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกิน
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนเปนชวง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดใหรับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมดําเนินการตามขอ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อ

โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยัง
คงมีทรัพยสินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจาก
การขายคืนนั้น
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 2 วันทําการ
และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยการคํานวณมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการดังกลาวไมครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต บริษัทจัดการจะใชหลักปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ เปนสากล โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
เวนแตกรณีที่ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพยที่กองทุนเขาไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ ไมได
ประกาศ และ/หรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพยที่กองทุนเขาไปลงทุน
และประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอ
เนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถคํานวณ และประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กําหนดได บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมชักชา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานวณภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัท
จัดการไดรับขอมูลครบถวนแลว และประกาศภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามระยะเวลาการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและ
ราคาหนวยลงทุน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวน
ในชวงระยะเวลาดังกลาว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว
รายละเอียดเพิ่มเติมการแบงชนิดหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื่อนไขชนิดหนวยลงทุนในแตละชนิด และ/หรือเปด
บริการหนวยลงทุนชนิดที่ยังไมเปดใหบริการ และ/หรือเพิ่มเติมชนิดหนวยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน
และคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดการใหบริการดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา
7 วันกอนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th
การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดที่ : www.ktam.co.th
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได

ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู (ภาษาไทย) :
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
1 EMPIRE TOWER,32ND FLOOR, SOUTH SATHORN ROAD, YAN NAWA, SATHON, Bangkok 10120
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามวิธีการที่คณะ
กรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามวิธีการที่คณะกรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอ
การเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในรายละเอียดสวนขอผูกพัน ขอ “การเลิกกองทุนรวม”

(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนใน
การแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดใน “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินซื้อ
หนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สั่งซื้อตามสิทธิ สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจาก
ที่กําหนดไวในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จายเงินตามคําสั่งของผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน ตามขอ (ก) และ (ข) จะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณ มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย ดูแล ทวงถามติดตามทรัพยสินหรือรักษา
สิทธิในทรัพยสินของกองทุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนพึงจะไดรับ รวมทั้ง
ดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองปองกันการเสียสิทธิที่มีอยูหรือ
เกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดย
ทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด หาก
บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหผูดูแลผลประโยชนจัดทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผู
ดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
ไว โดยเครงครัด
(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(15) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุด
รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขาย
หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(16) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และ
รายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวันสิ้น
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพื่อชําระใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปน
ตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
(23) ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือการ
ไมกระทําตามหนาที่ โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู

ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไวผูดูแลผลประโยชน หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
30 วัน
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
ไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
5 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการ แกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู
ดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได

สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4
และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศ (ถามี)
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. ผูจัดจําหนาย : 5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : 6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน : 8. ที่ปรึกษากองทุน : 9. ผูประกัน : 10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker 13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในโครงการ
สิทธิในการรับเงินปนผล :
ชนิดจายเงินปนผล : จาย ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในโครงการ
ชนิดสะสมมูลคา : ไมจาย
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ไมจาย
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : จาย ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในโครงการ
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบเปดบัญชีกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอ
โอนหนวยลงทุน

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอมหลักฐาน
การรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับ
โอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ประกาศกําหนด
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุน
รวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดัง
กลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ระบุไวภายใตหัวขอ “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนดแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาใบคํา
ขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชีและการซื้อหนวย
ลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
3. นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระคาซื้อหนวยลงทุน
แลว และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว
ในกรณีที่ผูสั่งซื้อตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคลเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุน
รวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปนผูไดรับเงินที่
ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ดังตอไปนี้
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายในวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือ
หนวยลงทุนมีหนาที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง ณ ที่ทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ที่ผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชี หรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปน
ปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึก
รายการใหเปนปจจุบัน ใหถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนเปนรายการที่ถูกตอง
ผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนที่รองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นใดหรือที่ไดรับการ
แตงตั้งเพิ่มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัทจัดการจะปดประกาศไวที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผู
ถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสงมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่
บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสง
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปนสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุด ดังนั้น หากปรากฏขอผิดพลาดใดๆ ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาด
ภายใน 7 วันทําการนับ ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถรองขอหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแก
กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือ
วาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล ดวย
วิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้
(2.1) เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2) แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไม
ระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ
(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวใน
แบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน (4) ผูถือหนวย
ลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน ซึ่งตองนําไป
คํานวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผลบริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผู
ถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันก็ได โดยปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอนดําเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท
จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่บริษัทจัดการไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไปซึ่งขั้นตอนที่กําหนดตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน: การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง

(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม : 19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวัน
ทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนนั้น
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหารายในวันทําการใด
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวง (interval
fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดใหรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนเทานั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(4) กรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
ตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมดังตอไปนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหนวยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟดเดอร
2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให

เกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ
4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังตอไปนี้
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีทีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
5. เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปนี้
1 เมื่อปรากฏเหตุใหเลิกกองทุน ตามขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังตอไปนี้ เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
2.1) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย โดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได
2.2) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
2.3) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถ
กระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 3 ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น
2. กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการ ดังนี้
การดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
1.1 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
1.2 แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก
กองทุน

1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

2. ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว

≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก
กองทุน

3. จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ใหเสร็จสิ้นกอน
วันระยะเวลา
เลิกกองทุน
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใช
การดําเนินการ เงินคืนเมื่อทวงถาม
ดําเนินการ
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม และ
แจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระ
บัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงิน
คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

