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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

    
 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ช่ือ กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 

The Thai Opportunity Fund2 : TOF2 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมท่ีไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน 

ลักษณะโครงการ  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน ประเภทสถาบัน 
อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 
นโยบายการลงทุน กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารแหงทุน โดยเนนลงทุนในหุนที่มีพื้นฐานดี มีเงินปน

ผลสูง มีมูลคาตํ่ากวาปจจัยพื้นฐาน และมีหนี้สินตอทุนไมสูง ที่ประกอบดวย 
1. หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
2. หลักทรัพยที่จะนําเขาจดทะเบียนใหม (IPO) และที่มีแผนจะนําเขาจดทะเบียน 
(Pre-IPO) ที่มีปจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโนมที่จะเติบโตในอนาคต  
3. หลักทรัพยที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่มีปจจัยพื้นฐาน
ดีและมีแนวโนมที่จะเติบโตในอนาคต สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/
หรือเงินฝาก ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตลอดจนหลักทรัพยและทรัพยสินอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง โดยสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ 
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในตราสารของบริษัทที่ผลิตอาวุธ หรือประกอบกิจการบอน
คาสิโน    
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา แตจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
ลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structure Note) 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจาก
เงินลงทุน 

 เนื่องจากกองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวย
ลงทุนไมเกินปละ 12 คร้ังโดยพิจารณาจายปนผลในอัตราไมเกินรอยละ 100 จาก
กําไรสะสม หรือจากกําไรสุทธิ หรือจากการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงาน และการพิจารณาจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนรวมมี
ผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดปบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น   

 ผูลงทุนจะไดรับกําไรสวนเกินจากการลงทุน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุน ณ วันทํา
การขายคืนหนวยลงทุน มีมูลคาสูงกวามูลคาหนวยลงทุน ณ วันทําการซ้ือหนวย
ลงทุน โดยกําไรสวนเกินจากการลงทุน  

วันที่ไดรับอนุมตัิใหจัดตั้งกอง 22 ตุลาคม 2545 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม 25 ตุลาคม 2545 

 
 
 

ขอมูลสวนสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพัน 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

 
 
 

1. กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไม อยางไร ? 

 เปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน    
 

2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด อยางไร ? 

 15,000 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ไดจดทะเบียนไวกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

 เหมาะสมกับเงินลงทุนที่ยอมรับความเส่ียงไดในระดับปานกลาง - คอนขางสูง และผูลงทุนสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการ
ลงทุนไดบางสวน เนื่องจากการลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหวัง     

 

4. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ? 

 ความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร 
ไมวาจะเปนตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่มีการปรับตัวขึ้น - ลง  

 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทําใหราคาตราสารหนี้ผันผวนขึ้นลงได เชน เม่ืออัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมสูงขึ้นตรา
สารก็จะมีราคาลดลง สงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (NAV) ลดลง ผูลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนได ในทาง
ตรงกันขามหากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง ตราสารหน้ีก็จะมีราคาสูงขึ้น กองทุนก็จะมี NAV สูงขึ้น ซึ่งผูลงทุนจะไดกําไร
สวนเกินจากการลงทุน ดังนั้นผูลงทุนจึงตองทนตอความเคล่ือนไหวของมูลคาหนวยลงทุนได 

 การเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ผูลงทุนตองสามารถทนตอการเคล่ือนไหวของมูลคาหนวย
ลงทุนได 

 

5. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนเปนอัตราสวนเทาใดของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดตอเงินลงทุนเปนอยางไร? 

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน Efficient 
Portfolio Management (EPM) ผลลบที่มากที่สุดของการลงทุนใน Derivatives ตอเงินลงทุนคือทําใหผลตอบแทนของกองทุน
ตํ่ากวาผลตอบแทนที่ควรจะไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไมไดลงทุนใน Derivatives   

 

6. กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม อยางไร ? 

 ไมมีผูประกันเงินลงทุน และไมเปนกองทุนรวมที่มุงเนนคุมครองเงินตน      
 

7. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 

 วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : 31 ธันวาคม ของทุกป 
 

 

คําถามคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

คําถามและคาํตอบเก่ียวกับขอกําหนดในการซ้ือขายและโอนหนวยลงทุน 

8. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด (Benchmark)? 

 ตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทน
รวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI), รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index 
(Total Return Index)  และรอยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของ
ธนาคารพาณิชย 3 แหง บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
 

*************************************** 
 
 
   
 

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร ? 

 วิธีการขายหนวยลงทุน 
ผูลงทุนสามารถซ้ือหนวยลงทุนไดทุกวันทําการที่บริษัทจัดการ โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 
15.30 น.  และต้ังแตเวลาเปดทําการของผูสนับสนุนถึง 14.00 น. (ถามี)   
 

จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ํา : 10,000 บาท กําหนดราคาขายหนวยลงทุนเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยท่ีคํานวณได ณ 
วันที่ทํารายการซื้อหนวย ลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) เชน หากทานลงทุนเปนจํานวนเงิน 10,000 
บาท จะหารดวยราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ วันที่ทํารายการซ้ือหนวยลงทุนเทากับ 10.5500 บาทตอหนวย ผูลงทุนจะ
ไดรับจํานวนหนวยลงทุนเทากับ 947.8673 หนวย (10,000/10.5500) 

 

 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ผูลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนได ทุกวันจันทรของแตละสัปดาห หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการ
ถัดไป โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนระบุรายละเอียดใหครบถวนและย่ืนตอบริษัทจัดการ ต้ังแตเวลาเปดทําการ ถึงเวลา 
15.30 น. และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนและบริษัทจัดการจะคืนเงินลงทุนใหผูถือหนวยตามที่ไดแจงความประสงคในการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใน
คําขอเปดบัญชีกองทุน 

 

มูลคาขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : 10,000 บาท 

จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : 1,000 หนวย 

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 10,000 บาท 

จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 1,000 หนวย 

 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน? 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซ้ือตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการ
ส่ังซื้อในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

3. กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนอยางไร? 

 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไม
เกิน 10 วันทําการนับต้ังแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) 
โดยเม่ือเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน กองทุนจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

 บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปน
ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อ
คืนหรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือจะหยุด
รับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนในกรณีนี้ไดไมเกิน1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือประกาศการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ที่
ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนที่ใชในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนและ
แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะ
รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

ที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการ
กอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมท้ังแจงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทําไดดวย  

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  

 

 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่
ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขาย
หนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 
 

 เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุด
รับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต
รวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุด
รับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได 

 

4. วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร ? 

 ยังไมเปดใหบริการ 
 

5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุนและขอจํากัดการโอนไวอยางไร? 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิโอนหนวยลงทุนไดโดยเสรี ทั้งนี้ ในการรับโอนหนวยลงทุน ผูรับโอนตองมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขการ
เปดบัญชีกองทุนกอน อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนในกรณีที่มี
การโอนหนวยลงทุนซึ่งจะมีผลใหกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 10 ราย  

 
 
 



 

6 
 

 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

6. ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนไดจากชองทางใด? 

 ทานสามารถติดตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของทานไดจาก 
- Website : www.ktam.co.th  
- หนังสือพิมพเอเอสทีวี ผูจัดการรายวัน 
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 

*************************************** 
 

 
 

1. กองทุนนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร? 

 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 3 วันทําการ
นับต้ังแตวันทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

2. ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเงื่อนไขอยางไร ? 

 ไมมี 
 

3. ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออก

เสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม ? 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 

 

4. กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร? 

 ทานสามารถนําสงขอรองเรียนไดที่ 
 - บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
 - สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 

 กองทุนรวมไมมีนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 

*************************************** 
 
 
 
 

 

คําถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุน
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนนิการของกองทุนรวม 

 
 

 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัชรา        ตันตริยานนท         ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  (กรรมการอิสระ)  

2 นางสุมาลี       สุขสวาง             กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3 นายทรงพล    ชีวะปญญาโรจน     กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นายธวัช          อยูยอด               กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

5 นางดนุชา       ยินดีพิธ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

6 นายวิเชียร      ศิริเวชวราวุธ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

7 นายลวรณ      แสงสนิท   กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

8 นายเชิดชัย     ชมพูนุกูลรัตน กรรมการ 

9 นางชวินดา     หาญรัตนกูล         กรรมการผูจัดการ 

  
รายชื่อผูบริหาร 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผูจัดการ 
2 นายวิโรจน ต้ังเจริญ  รองกรรมการผูจัดการอาวุโส  ผูบริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 
3 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล  รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 
4 นางสาวหัสวรา แสงรุจิ  รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
5 นางสาวดารบุษป ปภาพจน รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 
6 นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน ปฏิบัติการ 

 จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 110 กองทุน (ขอมูล ณ ส้ินวันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  437,259,969,785.73 บาท (ขอมูล ณ ส้ินวันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

 
 

2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

 

3. รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 
รายชื่อผูจัดการกองทุน 

รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผดิชอบ

คุณ ยืนยง เทพจํานงค - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
University of Houston, U.S.A. 
-รัฐศาสตรบัณฑิต
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
2. ผูอํานวยการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
3. ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
4. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน 
5. ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. เจาหนาที่สวนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนหลัก 
งานลงทุนในตราสารทุน 

คุณ ชาญณรงค 
กิตินารถอินทราณี 

- MS. Finance     
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วิศวกรรมบัณฑิต 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.  ผูชวยผูอํานวยการ - งานลงทุนในตราสารทุน 
2.  ผูจัดการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารทุน 
3.  ผูจัดการกองทุน, บล. เอเชีย พลัส  
4.  นักวิเคราะหการลงทุน, บลจ.ธนชาต 
5.  ผูชวยผูจัดการ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ, บลจ.ธนชาต 
6.  วิศวกรโยธา, Dynamic Engineering Consultants 
7. วิศวกรโยธา, Plan Consultants

ผูจัดการกองทุนรองที่1 
งานลงทุนในตราสารทุน 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผูจัดการ 
ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหนง รองประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

3 นางแสงจันทร ลี ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

4 นายกฤษณ ณ สงขลา ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

5 นายสมชัย อมรธรรม ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายวิจัย 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นางสาวประไพ กวีวงศประเสริฐ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารความเส่ียง 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายยืนยง เทพจํานงค ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุน-ตราสารทุน 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

8 นายคมสันติ วงษอารี ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักกํากับดูแลการปฎิบัติงาน 
ผูสังเกตการณ 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุน (ตอ)
รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผดิชอบ

คุณ อรวรรณ 
 เกียรติพิศาลสกุล 

- ปริญญาโท U of Illinois at 
Urbana-Champaign (การเงิน) 
- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร
ธุรกิจ) 
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร       
ระหวางประเทศ) 

1.   ผูจัดการกองทุน  ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารทุน 
2.  ผูจัดการกองทุน - บลจ. วรรณ จํากัด 
3.  นักวิเคราะห/ผูจัดการกองทุน  - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

ผูจัดการกองทุนรองที่1 
งานลงทุนในตราสารทุน 

คุณ แสงจันทร ลี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตรา
สารทุน 

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
3. ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุง

ไทย 
4. ผูจัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุง

ไทย 
5. ผูจัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด  
6. ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล บล. เอกธํารง 
7. ผูชวยนักวิเคราะห สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผูจัดการกองทุนรองที่2 
งานลงทุนในตราสารทุน 

คุณ กอบกาญจน 
 เอี่ยมจิตกุศล 

- M.B.A (Finance) 
 Middle Tennessee State 
 University, Tennessee, USA 
- บริหารธุรกิจบัณฑติ  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
2.  ผูจัดการ ฝายลงทุน-งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3.  ผูจัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
4.  ผูจัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
5.  ผูชวยผูจัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
6. นักวิเคราะห บลจ.เอ็ม เอฟ ซี

ผูจัดการกองทุนหลัก 
งานลงทุนในตราสารหนี้ 

คุณ ภากร ธรรมกุล - M.B.A (Finance) 
  Oklahoma City University 
- บริหารธุรกิจบัณฑติ 
   มหาวิทยาลยัหอหารคาไทย 

1.  รองผูอํานวยการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
2.  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3.  ผูจัดการ ฝายลงทุน-งานลงทุนตราสารหนี้ 
4.  ผูจัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
5.  เจาหนาที่การตลาด-งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
      สํานักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6.  เจาหนาที่บัญชี-งานกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
     สํานักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนรองที่ 1 
งานลงทุนในตราสารหนี้ 

คุณ จิราภา กําพุสิริ - M.B.A (Finance) Youngstown 
State University, U.S.A. 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

1. รองผูอํานวยการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้  
2. ผูชวยผูอํานวยการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3. ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้ 
4. ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้ - บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
5. Management Trainee ฝายบริหารเงิน - บมจ. ธนาคาร
ไทยทน ุ
6. พนักงานฝกอบรม - บมจ.ธนาคารไทยทนุ

ผูจัดการกองทุนรองที่ 1 
งานลงทุนในตราสารหนี้ 

คุณ กฤษณ ณ สงขลา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- Mini Master of Financial 
Economic, สถาบันบัณฑิต 
พัฒน  บริหารศาสตร 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสาร
หนี้ 

2. ผูอํานวยการอาวุโสฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3. ผูอํานวยการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 

ผูจัดการกองทุนรองที่ 2 
งานลงทุนในตราสารหนี ้
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุน (ตอ)
รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ

 
 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน
การธนาคาร), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

5.  หัวหนาสวนบริหารความเสี่ยงฝายบริหารหลักทรัพยและ 
 จัดการกองทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

6. หัวหนาสวนพัฒนาตราสารหน้ี สํานักบริการตลาดทุน  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

7. ผูชวยหัวหนาสวนลงทุนหลักทรัพย ฝายบริหารเงิน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

8. หัวหนาแผนกหลักทรัพยอื่น สวนลงทนุหลักทรัพย   
  ฝายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
9. พนักงานบริหารเงิน สวนลงทุนหลักทรัพย 
ฝายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

 

4. รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 -  
 

5. รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

6. รายชื่อผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
 เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนดวย 

 

7. รายชื่อผูตรวจสอบงบการเงินของกองทนุ 

 นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา และนางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา  
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด   
ที่อยู 77/225-226  ชั้นที่ 18 อาคารราชเทวีทาวเวอร  
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
โทรศัพท 0 2653 8091-3 โทรสาร 0 2653 8090 ในฐานะผูสอบบัญชี 
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ  

 
***************************** 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับชองทางที่ผูลงทนุสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
 

 
 
Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ไดผานชองทางใด? 

 - Website : www.ktam.co.th  
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9 หรือตางจังหวัด โทรฟรีที่ 1-800-295-592 
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

***************************** 
 
 
 

 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 เปนกองทุนผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน โดยระดับความเส่ียงของกองทุน
ดังกลาวสามารถอธิบายไดเปนแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
ความเสี่ยงตํ่า/มีความซับซอนตํ่า                     ความเสี่ยงสูง/มีความซับซอน
สูง     

                                                                               
  
 
 
 
 
ลักษณะความเส่ียง และแนวทางการบริหารความเส่ียงของกองทุน โดยเรยีงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและ
นัยสําคัญของผลกระทบจากมากไปหานอย ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
1) ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารประเภทเดียวกันไมวาจะเปนตราสารทุนหรือตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นลง การเปล่ียนแปลงในราคา
หุนนี้เกิดจากการคาดคะเนของผูลงทุนที่มีตอความกาวหนาของบริษัทนั้นอันเนื่องจากปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอราคาหลักทรัพย ซึ่ง
เปนปจจัยที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทที่ออกตราสาร เชน การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ผูจัดการกองทุนสามารถใชความผันผวนของราคาหลักทรัพยในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได อยางไรก็ตาม ความเส่ียง
ดังกลาว สามารถลดลงไดโดยการที่บริษัทจัดการวิเคราะหและวิจัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการลงทุนอยางสม่ําเสมอตอเนื่องและ
ปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหเหมาะสมกับสภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ปจจัยความเส่ียงในการลงทนุของกองทุน 

กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2)

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ี
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ 

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ี
ลงทุนใน

ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหน้ี 

กองทุนรวม
ผสม 

กองทุนรวม  
ตราสารแหงทุน 

กองทุนรวม
หมวด

อุตสาหกรรม 

กองทุนรวมท่ี
ลงทุนใน
ทรัพยสิน
ทางเลือก 

TOF2 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

2) ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Credit risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไมสามารถ
จายคืนเงินตน และหรือดอกเบี้ยไดตามที่สัญญาไว  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ผูจัดการกองทุนจะวิเคราะหและคัดเลือกลงทุนเฉพาะในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความม่ันคง และมีความเส่ียงตํ่า 
 

3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีซื้อหรือขายตราสารไมได
ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด  
แนวทางการบริหารความเส่ียง  
ผูจัดการกองทุนจะใชความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารใหสอดคลองกับสภาวะการณลงทุนนั้น ๆ จะสามารถลดความเสี่ยงนี้
ลงได 
 
4) ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการหากําไรของบริษัท อาจ
เปนเหตุใหผูลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง  
แนวทางการบริหารความเส่ียง  
ผูจัดการกองทุนจะวิเคราะหสถานะทางการเงิน การบริหารงานของบริษัทที่กองทุนลงทุน รวมท้ังธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันของบริษัทนั้น ๆ อยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว  
 

5) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ไมแน เนื่องจากมีการใชดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนใน
การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เชน กรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อปองกันความเส่ียงที่เก่ียวของกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) 
 

6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน 

 
7) ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุน

จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนซ่ึงอาจแตกตางจากท่ีบังคับใชใน
ประเทศไทย หรืออาจมีขอจํากัดทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได 

 
8) ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง คือ สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 

(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน 
 

9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน 
ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความเส่ียงที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 

ของรอบบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม (3)    

อัตราตามโครงการ (1) อัตราเรียกเก็บจริง(2)   

(รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียม
อ่ืนๆท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน  ณ วันท่ีคํานวณ) 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได(4) ไมเกิน 2.00 0.74

 คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกิน 1.50 0.65

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.075 0.03

 คาธรรมเนียมนายทะเบยีนหนวยลงทุน ไมเกิน 0.05 0.05

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได 

 คาใชจายอื่นๆ(5) ตามท่ีจายจริง 0.01
(1) เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทาํนองเดียวกัน 
(2) เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
(3) ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
(4) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 2.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถ
ประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่
จายจริง  
 (5) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่แตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน อัตราตามโครงการ  อัตราเรียกเก็บจริง

(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมเกิน 0.25 ยังไมเรียกเก็บ 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 0.25 ยังไมเรียกเก็บ

 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน ไมมี ไมมี

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด

 คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด

 คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน  ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด

 คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชขีองผูซือ้หนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด

 คาใชจายอื่นๆ ท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน 
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหตุ 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายใน
ระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อ
ขายหนวยลงทุน 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

 

บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

อันดับ ช่ือ 
 คานายหนา   อัตราสวน 

(บาท)  คานายหนา  

1 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 580,165.14 9.27% 

2 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 569,928.02 9.11% 

3 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 558,391.16 8.92% 

4 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 523,993.09 8.37% 

5 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 508,298.87 8.12% 

6 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 494,372.01 7.90% 

7 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 351,529.33 5.62% 

8 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 293,033.48 4.68% 

9 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 286,736.45 4.58% 

10 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 265,840.93 4.25% 

   อื่น ๆ 1,826,926.88 29.19% 

รวม 6,259,215.36 100.00% 
 
 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
PTR = 1.80 เทา 

 
 

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคล ไดที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th 

 
 
 
 



 

15 
 

 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

อัตราสวนการลงทุนของกองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 
หลักเกณฑการลงทุนของกองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 ที่แตกตางจากหลักเกณฑทั่วไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด รายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 
สรุปอัตราสวนการลงทุน 

รายการ/หลักเกณฑ อัตราสวน 
อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit) ลงทุนไมเกินรอยละ 
- การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 20 
- การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 20 

- การลงทุนในทรัพยสินของผูออก/คูสัญญาที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 15 
อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกลุมกิจการหนึ่ง 
30/ 

Benchmark+10 
อัตราสวนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน 45 
- การลงทุนในหนวยลงทุน 20 

 
 

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผกูพัน 
 กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 
 มูลคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
รายละเอียดการลงทุน TOF2 มูลคาตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ   1,074,580,056.08 95.23 
 หุนสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  89,401,865.00 7.92 
             หมวดทรัพยากร  166,894,500.00 14.79 
             หมวดเทคโนโลยี  101,923,100.00 9.03 
             หมวดธุรกิจการเงิน  248,035,425.00 21.98 
             หมวดบริการ  163,824,555.00 14.52 
             หมวดสินคาอุตสาหกรรม  81,244,050.00 7.20 
             หมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง  223,045,655.00 19.77 
  เงินฝากธนาคาร 
             อันดับความนาเช่ือถือ :  AAA  210,906.08 0.02 
 อ่ืนๆ   53,771,459.48 4.77 
 ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด                                                  79,850,391.13             7.08 
 ประเภทรายการคางรับอื่นๆ                  601,040.00         0.05 
 ประเภทรายการคางจายหรือหนี้สินอื่นๆ                     -26,679,971.65 -2.36 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิ   1,128,351,515.56 100.00 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2  

มูลคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย     210,906.08           0.02 

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ตํ่ากวา  0.00 0.00 
   investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดสวนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) 15.00% NAV 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 

มูลคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 ประเภท ผูออก    อันดับความ มูลคาตาม 
                                                                                                          นาเช่ือถือ                    ราคาตลาด  
หุนสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    AA+  44,213,400.00 
หุนสามัญ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)       49,458,800.00 
หุนสามัญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)    AA-  38,817,240.00 
หุนสามัญ บริษัท อินโดรามา  เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)      A+  58,078,950.00 
หุนสามัญ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)      A+  9,343,200.00 
หุนสามัญ บริษัท.แอดวานซอินโฟรเซอรวิส จํากัด (มหาชน)      AA+  52,464,300.00 
หุนสามัญ บริษัท บิวต้ี คอมมูนิต้ี จํากัด (มหาชน)    11,064,690.00   
หุนสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     AA+  67,822,750.00 
หุนสามัญ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)      A+  46,375,000.00 
หุนสามัญ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)    22,387,860.00  
หุนสามัญ บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)     9,935,565.00 
หุนสามัญ บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน)     24,473,625.00 
หุนสามัญ บริษัท สแกน อินเตอร จํากัด (มหาชน)     11,427,300.00 
หุนสามัญ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)    13,930,800.00 
หุนสามัญ บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)    21,617,820.00 
หุนสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)     AA+  68,518,250.00 
หุนสามัญ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)     A+  23,200,425.00 
หุนสามัญ บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)    BBB+  23,676,800.00 
หุนสามัญ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)      A  22,590,000.00 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port (ตอ) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2  

มูลคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 ประเภท ผูออก    อันดับความ  มูลคาตาม 

                                                                                                         นาเช่ือถือ                     ราคาตลาด 
 หุนสามัญ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)     A+  9,009,000.00  
 หุนสามัญ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)    AA  23,165,100.00 
 หุนสามัญ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)       22,646,200.00 
 หุนสามัญ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)     A+  56,433,500.00 
 หุนสามัญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)      AAA  116,808,000.00 
 หุนสามัญ บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)     A-  46,345,000.00 
 หุนสามัญ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)     A  16,013,000.00 
 หุนสามัญ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     A+  29,076,600.00 
 หุนสามัญ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)   AA-  14,023,800.00 
 หุนสามัญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)       35,024,000.00 
 หุนสามัญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)     AA-  22,047,375.00  
 หุนสามัญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน)     A  64,380,800.00  

 เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     AAA 210,906.08 
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 

มูลคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
-ไมมี- 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 

กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 

กองทุน 
วันจด

ทะเบียน 

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) นับตั้งแต

วันจด

ทะเบียน

กองทุน 

NAV ตอ

หนวย 

(บาท) 

ยอนหลัง

3 เดือน 

ยอนหลัง

6 เดือน  

ยอนหลัง

9 เดือน 

ยอนหลัง

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ยอนหลัง 

5 ป 

ยอนหลัง

10 ป 

TOF21)  25 ต.ค. 2545 11.2461 2.01% 12.89% 14.33% 21.52% 28.03% 62.03% 212.13% 461.72% 

เกณฑมาตรฐาน 
(Benchmark)2) 

- - 1.17% 3.90% 4.52% 10.98% 14.78% 33.47% 85.45% 200.23% 

SET Index - - 4.03% 9.18% 10.62% 20.27% 18.81% 50.48% 126.96% - 

หมายเหตุ:   (1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 23 คร้ังรวม 24.45 บาทตอหนวย 
     (2) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA 

Government Bond Index และรอยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคาร
พาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
 
สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Tris Rating 

ทริสเรทต้ิงใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุ
ต้ังแต 1 ป ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละสัญลักษณ
มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงตํ่าที่สุด ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน

เงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 
AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงตํ่ามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ

สูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยู
ในระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่
อยูในระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และ
อาจมีความสามารถในการชําระหนี้ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตน
ในเกณฑตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงที่สุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม
อื่นๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได 

D  องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ัน ทริสเรทต้ิงจะเนนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหน้ี 

(Default Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ 
(Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้
ระยะส้ันจําแนกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนัก
ลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิต
ในระดับดังกลาวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะส้ันในระดับที่นาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันในระดับที่ยอมรับได 
T4  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 
D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเปนอันดับเครดิตตราสารหน้ีในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผูออกตราสารหนี้โดยไมรวมความเส่ียงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากน้ีทริสเรทต้ิงยังใชเคร่ืองหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหน้ีเพื่อระบุวาตราสารหน้ีที่มี
เคร่ืองหมายดังกลาวเปนตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยที่ความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน 

 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปล่ียนแปลงอันดับ
เครดิตของผูออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหน้ีที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ี 
สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตราสารหน้ีโดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารน้ันๆ หรือ
องคกรซ่ึงรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปล่ียนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไมเปล่ียนแปลง 

 
ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิง

ประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณสําคัญซ่ึงทริสเรทติ้งพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ
หรือการเงินขององคกรที่ทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบรวมกิจการ 
การลงทุนใหม การเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปล่ียนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต
อยางใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดวย 
เหตุผล (Rationale) ที่แจงเหตุในการออกประกาศเตือนพรอมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกับอันดับ
เครดิตปจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เปนการบอกทิศทางการเปล่ียนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน) 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดย

อันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเช่ือถือท่ีมีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
นาเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ
ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความ
เปนไปไดมากกวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการ
ชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหน้ีตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความม่ันคงยังจํากัด
อยูในระดับหนึ่งเทานั้น และความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเนื่องเทานั้น และความสามารถใน
การชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้น ไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง
เศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีใน
ปจจุบัน       

 
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับ

ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความ
นาเช่ือถือที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลว
จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเช่ือถือสูงเปน
พิเศษจะมีสัญลักษณ  “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเช่ือถือที่กําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจ
เทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สูงกวา 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลาง
เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารที่ไดรับการ
จัดอันดับที่สูงกวา 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตาม
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะส้ัน  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับ
สภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น    
 
 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
      เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตางออก
จากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือ
สําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุ
สัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือใน
ระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนัก
ลงทุนทราบวามีความเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเช่ือถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหสูงขึ้น “สัญญาณ
ลบ” จะบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเช่ือถืออาจจะ
ไดรับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

คําเตือนและขอแนะนํา 

 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งการใชเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความ
เส่ียง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น  

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให
กองทุนนี้มีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเส่ียงไดสูง 

 กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผูลงทุนควร
ลงทุนเม่ือมีความเขาใจความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายลวงหนา และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึง
ประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความ
เคล่ือนไหวของราคาปจจุบัน (spot price) ของสินคา/ตัวแปร (กรณีกองทุนสราง return ตามความเคล่ือนไหว โดยลงทุนใน 
derivatives link สินคา/ตัวแปร) 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 ในกรณีที่กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามท่ีสํานักงานกําหนด ผูลงทุนอาจไมสามารถ

ขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําส่ังไว 
 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 เม่ือ

เห็นวาการลงทุนในกองทุนเปดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน และผูลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได 

 ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุนและเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต หาก
ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผูที่สนใจจะลงทุน ที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการในรายละเอียดสามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตาง  ๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 ทานสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ(Connected Person) ไดที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขาย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดไทยสราง
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 (TOF2) 

โอกาส 2 ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือเว็ปไซตของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 
 

ขอมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 
 


