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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ชื่อ กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

Thailand Prosperity Fund 2 : TTPF2 
ประเภทโครงการ กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนสถาบันท่ีมีนโยบายการลงทุนผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่ง

ทุนประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
อายุโครงการ 10 ปี โดยกองทุนสามารถขยายอายุโครงการได้ โดยได้รับมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกิน

กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 เป็นโครงการจัดการกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตรา

สารแห่งทุน ซ่ึงจะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่ง
หนี้ และ/หรือเงินฝาก โดยสัดส่วนการลงทุน จะข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ อนึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนระยะยาวในบริษัทท่ีมีโอกาสดี
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการจากการดําเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ และเป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยมุ่งเน้นบริษัทท่ีมีขีด
ความสามารถสูงในด้านนวตกรรมและเทคโนโลยี บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ บริษัทในภาคผลิตเพ่ือการทดแทนการนําเข้า รวมถึงบริษัทท่ีขยายธุรกิจและมีการลงทุน
ในต่างประเทศ 
ในส่วนของตราสารแห่งทุนนั้น จะเน้นลงทุนใน (แต่ไม่จํากัดเพียง) :- 
1. หลักทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
2. หลักทรัพย์ท่ีจะนําเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และ/หรือ ท่ีมีแผนจะนําเข้าจดทะเบียน (Pre-IPO) 
3. หลักทรัพย์ท่ีสืบเนื่องจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
 

ท้ังนี้ ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจท่ีจะมีการแปรรูป และ/หรือ
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ และหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) อีกด้วย  
 

อนึ่ง กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารใด ๆ ของบริษัทท่ีผลิตอาวุธ โรงฆ่าสัตว์ กิจการบ่อนคาสิโน หรือ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับเคร่ืองด่ืมมึนเมา ตลอดจนการลงทุนในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบทาง
ลบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยง (hedging) และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) และ/หรืออาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) /Credit Linked note อีกท้ังกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ 

     

ข้อมูลส่วนสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพัน 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
โดยการลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

อนึ่ง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา 
และ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ของกองทุน โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ท้ังนี้ เพ่ือผลตอบแทนท่ีดีและเพ่ือผลประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลัก 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้
จากเงินลงทุน 

ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากการลงทุน คือ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ และ
ดอกเบี้ยรับซ่ึงผลตอบแทนดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เม่ือทําการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ีได้ทํา
การซ้ือหน่วยลงทุน 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกอง 26 มิถุนายน 2551 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 10 กันยายน 2551 

 
 
 
 
 
 
 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
 เป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน          

 
2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ? 

 8,000 ล้านบาท ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

 
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

 เงินลงทุนส่วนท่ียอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากการ
ลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ  

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทุนลงทุน  
การได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน มีผลให้ราคาตราสารมี
การเปลี่ยนแปลงข้ึนลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา หรือราคาของ
ตราสารหนี้ จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทุนลงทุน
ดังกล่าว จะสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV) 
 

คําถามคําตอบเก่ียวกับลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม
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ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ 
นั้นๆ  ซ่ึงจะมีผลถึงความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร และจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการข้ึนหรือ
ลงในขณะนั้นๆ 
การขาดสภาพคล่องของตราสาร 
การท่ีตราสารท่ีกองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซ้ือขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนคร้ังและปริมาณน้อย อาจทํา
ให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้ 

 

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 

 กองทุนนี้เป็นกองทุนท่ีไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้น  
 

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 

7. คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงหรือตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าแฝง 

7.1  กองทุนรวมกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร  
 กองทุนมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สําหรับสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกระทํานอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) และตราสารที่มีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 
ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซ่ึงเป็นไปตามท่ีประกาศกําหนด 
 

7.2  ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อม่ันท่ีสมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุน
ของกองทุนรวมเป็นอย่างไร  

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพ่ือการลดความเสี่ยง โดยผลลบท่ีมาก
ท่ีสุดของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุนคือทําให้ผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีควร
จะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีท่ีกองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าว 

 

8. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ? 
 ตัวชี้วัด (benchmark) ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทน

จากดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) , ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA 
Government Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 
1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ 
 

***************************** 
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คําถามและคําตอบเก่ียวกับข้อกําหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  
 
  

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 วิธีการขายหน่วยลงทุน 

วันทําการซ้ือหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะเปิดทําการขายหน่วยลงทุนเป็นคราว ๆ หลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก โดยผู้สั่งซ้ือ
จะต้องส่งคําสั่งซ้ือพร้อมชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันทําการขายหน่วยลงทุน ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามวันเวลาท่ีกําหนดให้เป็นวันรับคําสั่งซ้ือล่วงหน้าของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวัน
ทําการขายหน่วยลงทุน วันรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตลอดจนจํานวนเงินท่ีผู้จอง
ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระตามท่ีได้มีการตกลงผูกพันกันโดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน 
 

 จํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่า :  ไม่กําหนด 
    

 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ภายหลังจากที่กองทุนได้ลงทุนตามแผนการลงทุน (Fully Invest) แล้ว (คาดว่าเป็นระยะเวลาประมาณ 3 – 4 ปีนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นคราว ๆ อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการ
แจ้งวันเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วันทําการก่อนวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน อีก
ท้ังบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งจํานวนเงินค่าขายคืนท่ีผู้ถือหน่วยแต่ละรายจะสามารถทํารายการขายคืนในแต่ละคราวให้ทราบ
ด้วย ท้ังนี้ จํานวนเงินค่าขายคืนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกท่ีระบุไว้ในสัญญาการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความ
ในใบคําสั่งขายคืนให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้ง 
 
ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 

2. กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
 บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัท

จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร
กองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนได้อย่างสมเหตุผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

 
3. กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม 
คําสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
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(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับต้ังแต่วันทําการถัดจากวันท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท้ังนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) 
โดยเม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

 

 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ  
(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืนหรือไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่ง
ขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้ในการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะ
รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทํา
การบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับ
คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมท้ังแจ้งการเปิดรับคําสัง่ซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได้  
 

 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้ในการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และแจ้งให้ผู้ท่ีได้มีคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 

 

 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคํา
สั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้  

 

4. วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 ไม่มี เนื่องจากไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอ่ืน 

 

5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร? 
 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน  

-  หากมีการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องประกาศกําหนด 
-  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ท้ังนี้ รายการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณี
พิเศษ 
-  ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่คนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด? 
 ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 

***************************** 
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1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังท่ีมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยภายใน 4 วันทําการนับต้ังแต่วันทําการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ? 
 ไม่มี 

 

3. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ? 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ป

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

4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 
 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามและคําตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 



 

 P a g e  8 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)    

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2
Thailand Prosperity Fund 2 TTPF2 

คําถามและคําตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม 
 

 
 
 
 

1. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายวัชรา ตันตริยานนท์        ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2 นายธวัช อยู่ยอด               กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3 นางดนุชา ยินดีพิธ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
4 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
5 นายสุรพล      โอภาสเสถียร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
6 นายลวรณ      แสงสนิท   กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7 นายเชิดชัย     ชมพูนุกูลรัตน์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
8 นางชวินดา หาญรัตนกูล         กรรมการผู้จัดการ 

 

รายชื่อผู้บริหาร 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
2 นายวิโรจน์   ต้ังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 
3 นายวีระ  วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
4 นางสาวหัสวรา แสงรุจ ิ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
5 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 
6 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์   รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน ปฏิบัติการ 

 จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 123 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 มกราคม 2561) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 522,532,975,866.92 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 มกราคม 2561) 
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2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
 

รายช่ือคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จัดการ 
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหน่ง รองประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

3 นางแสงจันทร์ ลี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

4 นายกฤษณ์ ณ สงขลา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

5 นายสมชัย อมรธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจํานงค ์
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน-ตราสารทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

8 นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

9 นายคมสันติ วงษ์อารี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักกํากับดูแลการปฎิบัติงาน 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 
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3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณ แสงจันทร์ ลี - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด  
6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธํารง 
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
งานลงทุนในตราสารทุน 

คุณ ชาญณรงค ์
กิตินารถอินทราณี 

- MS. Finance     
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วิศวกรรมบัณฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ - งานลงทุนในตราสารทุน 
2.  ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารทุน 
3.  ผู้จัดการกองทุน, บล. เอเชีย พลัส  
4.  นักวิเคราะห์การลงทุน, บลจ.ธนชาต 
5.  ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์, บลจ.ธนชาต 
6.  วิศวกรโยธา, Dynamic Engineering Consultants 
7. วิศวกรโยธา, Plan Consultants

ผู้จัดการกองทุนรองที่1 
งานลงทุนในตราสารทุน 

คุณจรณพงศ์ รัตนะโสภา - Master of Science in 
Finance, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับสอง), สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
2. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุน - งานสนับสนุนการลงทุน 
3. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายลงทุน - งานสนับสนุนการลงทุน 
4. วิศวกร, Kirloskar Brothers (Thailand) Limited 
 

ผู้จัดการกองทุนรองที่1 
งานลงทุนในตราสารทุน 

คุณ ยืนยง เทพจํานงค ์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
University of Houston, U.S.A. 
-รัฐศาสตร์บัณฑิต
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
2. ผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน 
5. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองที่2 
งานลงทุนในตราสารทุน 

คุณ กอบกาญจน์  
เอ่ียมจิตกุศล 

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

1.  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
2.  ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุน-งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3.  ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
4.  ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
5.  ผู้ชว่ยผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
6. นักวิเคราะห์ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
งานลงทุนในตราสารหนี้ 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณ ภากร ธรรมกุล 
 
 
 
 
 
 

 

- M.B.A (Finance) 
  Oklahoma City University 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

1.  รองผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
2.  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3.  ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุน-งานลงทุนตราสารหนี้ 
4.  ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
5.  เจ้าหน้าที่การตลาด-งานกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
      สํานักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6.  เจ้าหน้าที่บัญชี-งานกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
      สํานักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 
งานลงทุนในตราสารหนี้ 

คุณ จิราภา กําพุสิริ - M.B.A (Finance) Youngstown State 
University, U.S.A. 
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

1. รองผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้  
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3. ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี 
4. ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี - บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
5. Management Trainee ฝ่ายบริหารเงิน - บมจ. ธนาคาร

ไทยทนุ 
6. พนักงานฝึกอบรม - บมจ.ธนาคารไทยทนุ

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 
งานลงทุนในตราสารหนี้ 

คุณ กฤษณ์ ณ สงขลา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- Mini Master of Financial Economic, 
สถาบันบัณฑิตพัฒน  บริหารศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการ
ธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลงทุน – งานลงทุนในตราสาร
หนี้ 

2. ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3. ผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหน้ี 
4. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารหน้ี 
5. หัวหน้าส่วนบริหารความเส่ียง ฝ่ายบริหารหลักทรัพย์และ

จัดการกองทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. หัวหน้าส่วนพัฒนาตราสารหน้ี สํานักบริการตลาดทุน  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
7. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารเงิน  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
8. หัวหน้าแผนกหลักทรัพย์อ่ืน ส่วนลงทุนหลักทรัพย์   

ฝ่ายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
9. พนักงานบริหารเงิน ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 
งานลงทุนในตราสารหนี้ 

 
4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 - 

  

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
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คําถามและคําตอบเก่ียวกับชอ่งทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมน้ี 

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จํากัด  

เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ (02) 614 - 5588 โทรสาร (02) 632-4801 - 2 
นอกจากหน้าท่ีตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้วย 

 
7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
 นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ (02) 264-9090 โทรสาร (02) 264-0789-90 
 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
 

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

 

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด? 
 - Website : www.ktam.co.th  

- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9 หรือต่างจังหวัด โทรฟรีท่ี 1-800-295-592 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

************************************* 
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กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 เป็นโครงการจัดการกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ซ่ึงจะกระจายเงิน
ลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก โดยสัดส่วนการลงทุน จะข้ึนอยู่กับการ
ตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวสามารถ
อธิบายได้เป็นแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสําคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk) 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองท้ังภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือสถานการณ์ของตลาดทุนและตลาด
เงิน เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 
ส่วนตราสารทุน : 
ในภาวะตลาดท่ีมีความผันผวนมาก ผู้จัดการกองทุนอาจบริหารความเสี่ยงโดยการปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น 
หรือถือครองเงินสดมากข้ึน 
ส่วนตราสารหนี้ : 
ผู้จัดการกองทุนจะกระจายการลงทุนไปในแต่ละกลุ่มประเภทหลักทรัพย์ (ตราสาร) กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี้ และอายุท่ีเหลือของ
ตราสาร เพ่ือปรับลดผลกระทบจากความผันผวนทางด้านราคาของแต่ละหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนของกองทุน 
 
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี่ยงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ําประกันตราสารท่ีกองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงิน หรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด หรือชําระไม่ครบตามจํานวนท่ีสัญญาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 
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นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีเทียบเท่ากับพันธบัตรรัฐบาลแล้ว กองทุนสามารถเลือกลงทุนในตรา
สารหนี้ท่ีมีคุณภาพ เช่น ตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารหนี้
ท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีสถานะการเงินม่ันคง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถท่ีจะลดความเสี่ยงประเภทนี้ได้โดยกระจายการ
ลงทุนไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนี้ โดยไม่ให้เงินลงทุนมีการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหนี้ใดๆ มากเกินไป 
 
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) 
นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ี
มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเป็นหลักทรัพย์ท่ีมิได้ทําการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องอ่ืน ๆ ด้วยดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจาก
การท่ีตราสารท่ีกองทุนถืออยู่นั้นมีสภาพคล่องตํ่า และอาจทําให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารดังกล่าวในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการ
ได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 
ส่วนตราสารทุน : 
• กรณีท่ีเป็นหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือตลาดซ้ือขายคล่องอ่ืน ๆ การบริหารความเสี่ยงในเร่ืองนี้ทําได้ยาก 
อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับความน่าเชื่อถือและมีศักยภาพท่ีดีเท่านั้น ซ่ึงน่าจะช่วย
ลดความเสี่ยงในด้านนี้ได้โดยอ้อม 
• กรณีท่ีเป็นหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ ทําได้โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีปริมาณ
หลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) สูง หรือลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับความน่าเชื่อถือและมีศักยภาพที่ดี 
ส่วนตราสารหนี้ : 
การบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ ทําได้โดยการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพ เช่น ตราสารภาครัฐไทย ตราสารท่ีมีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) 
 
4. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงศักยภาพความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน และ
ความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซ่ึงจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึ้นหรือลงในขณะนั้น ๆ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 
ความเสี่ยงประเภทนี้สามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่าง ๆ ท้ังท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ 
โดยผู้จัดการกองทุนจะทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยการออกพบผู้บริหาร
และเย่ียมชมกิจการของบริษัทท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้ (Company Visit) ซ่ึงจะช่วยให้กองทุนสามารถบรหิารความเสี่ยงได้ดีย่ิงข้ึน 
นอกจากนี้ กองทุนจะแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ท่ีปรึกษา ผู้ให้บริการข้อมูล ผู้จัดทํารายงานความเป็นไปได้ นัก
กฎหมาย และ/หรือท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือทําหน้าท่ีให้ความเห็น รวบรวม จดัทําข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาการลงทุน 
อย่างไรก็ดี การพิจารณาตัดสินใจต่าง ๆ เป็นเพียงการพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ให้บริการเป็นหลัก ซ่ึงในบางคร้ังอาจเป็นการ
ตัดสินใจท่ีอิงกับแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว ดังนั้น จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการลงทุนนั้น ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือ
ให้ผลตอบแทนได้ตามที่คาดหวัง 
 
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนท่ีอาจประสบ
กับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ไม่แน่ เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน 
(FX Derivatives) 
 
6. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน 

 
7. ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนซ่ึงอาจแตกต่างจากท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย  ซ่ึงโดย
หลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือข้ันตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจน
ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนการลงทุน  แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีกระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซ่ึงกระทบ
ต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือ
จํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน  
และระหว่างระยะเวลาท่ีลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดให้มีฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีท่ีมีผลกระทบเกิดข้ึนจริงจนทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ดําเนินการหรือแต่งต้ังตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพ่ือให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาส
แรกท่ีกระทําได้ แต่ในการดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และ
ผลเสียท่ีจะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ 

 
8. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) 
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้ 
- ความเสี่ยงของผู้ซ้ือสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงท่ีผู้ซ้ือไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ทําให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดย
ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ 
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- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงท่ีผู้ซ้ือใช้สิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นการขายสิทธิในการซื้อ 
(short call option) จะทําให้ผู้ขายมีความเสี่ยงท่ีไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปล่ียนแปลงไปได้โดยไม่มี
เพดานสูงสุด 
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําให้
มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน 
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําให้มูลคา่ของสัญญาสวอปมี
ผลขาดทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง ซ่ึงการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้ามกับท่ีกองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพ่ือเป็น
การลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน หรือธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะทํา
การพิจารณาการลงทุน วิเคราะห์ และติดตาม รวมท้ังประเมินผลต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  

 
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซ่ึงการ
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทําให้มีความเสี่ยงท่ีแตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ท่ัวไป เช่น 
- ความสัมพันธ์ท่ีไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซ่ึงได้ทําการป้องกันความเสี่ยงไว้ 
- ในการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกันเพ่ิมเติมโดย
จะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของกองทุน หาก
กองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพ่ิมเติมได้ในเวลาที่กําหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทําให้เกิดการ
ขาดทุนได้ เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด มีการควบคุมการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และมีระบบท่ีสามารถติดตามดูแล
สถานะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของกองทุนได้ 
 

10. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่าย
ผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเม่ือสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทน้ี ไม่ขัดกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
รวม (3)    

อัตราตามโครงการ(1) เรียกเก็บจริง (2)  
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

เรียกเก็บจริง (2)  
(1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) 

เรียกเก็บจริง (2)  
(1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60)

(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆที่มีการคํานวณใน

ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น  ณ วันที่คํานวณ)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมดท่ีประมาณ
การได ้(4)  

ไม่เกิน 60.00 2.23 2.14 1.98 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00 0.13 0.13 0.13 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.50 0.01 0.01 0.01 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.10  - - - 
 ค่าธรรมเนียมท่ีปรกึษากองทุน ไม่เกิน 50.00 2.02 1.95 1.78 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการไม่ได้  
 ค่าสอบบัญชี ตามท่ีจา่ยจริง 0.05 0.05 0.04 

 ค่าเบี้ยประชุม ตามท่ีจา่ยจริง คนละไม่
เกิน 100,000 บาทต่อป ี

0.02 - 0.02 

 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ(5) ตามท่ีจา่ยจริง - 0.00 0.00 
หมายเหตุ 
(1) เป็นอัตราท่ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(2) เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(3) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 60.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
ท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่
รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง  
 (5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง 
ปี 2558 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2559 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2560 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) (3) ไม่เกินร้อยละ 10.00 (2) ไม่เรียกเกบ็ ไม่เรียกเกบ็ ไม่เรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (3) ไม่เกินร้อยละ 10.00 (2) ไม่เรียกเกบ็ ไม่เรียกเกบ็ ไม่เรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย โดยจํานวนเงนิ

สูงสดุท่ีเรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไมเ่กิน 25,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วย
ลงทุน 

ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกําหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธใินหน่วยลงทุน  50 บาท ตอ่รายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ 
หรือนายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ตามท่ีจา่ยจริง 

(1) บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนแตล่ะรายไมเ่ท่ากันโดยค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บในอตัราดังกล่าวจะ
นําเข้าเปน็ผลประโยชน์ของกองทุน ซ่ึงในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเกบ็จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกับการประกาศวัน
และเวลาทําการขายหน่วยลงทุน  
(2) เป็นอัตราท่ีไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน ท้ังท่ีกองทุนเป็นผูร้ับภาระหรือเป็นผู้รบัภาระ
แทนผู้รับเงินตามสัญญา 
(3) โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรยีกเก็บ จะประกาศให้ทราบลว่งหน้าพร้อมกับการประกาศวันและเวลาทําการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 
 
หมายเหต ุ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพ่ิมเติมในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายใน
ระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วย
ลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปน้ีก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว 
(1) ประกาศหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เปน็เวลา 3 วันติดตอ่กัน และ 
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน 
 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
อันดับ ชื่อ  ค่านายหน้า (บาท)   อัตราส่วนค่านายหน้า  

 - - - 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
PTR = 0.00 เท่า 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

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

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง  
ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

คือ -32.10% 
 
 

รายการเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของ 
กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

ในส่วนที่แตกต่างจากอัตราส่วนการลงทุนท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด 

รายการ/หลักเกณฑ์ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

การลงทุนในประเทศ 
1. ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนตามหมายเหตุ 
 ข้อ ก) ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรองผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา (Financial 
institution company limit) 

 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

 
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

2. ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตามหมายเหตุข้อ ข) ท่ีบุคคลใด
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ํา 
ประกัน หรือคู่สัญญา 
(Investment grade company limit) 

ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

3.  ลง ทุน ในห รือ มี ไ ว้ ซ่ึ งหลั กท รัพ ย์และทรั พ ย์สิ น อ่ืน
นอกเหนือจากหมายเหตุ ข้อ (ก) - (ข) ซ่ึงบุคคลใดเป็นผู้ออก 
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัลผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน 
(Non-investment grade company limit) 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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รายการ/หลักเกณฑ์ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

4.  ลง ทุน ในห รือ มี ไ ว้ ซ่ึ งหลั กท รัพ ย์และทรั พ ย์สิ น อ่ืน
นอกเหนือจากหมายเหตุ ข้อ (ก) - (ข) 
(Total non-investment grade) 

ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

การลงทุนในต่างประเทศ 
1. ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตามหมายเหตุข้อค) ท่ีบุคคลใด
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ํา 
ประกัน หรือคู่สัญญา(Investment grade company limit) 

 
ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

2.  ลง ทุน ในห รือ มี ไ ว้ ซ่ึ งหลั กท รัพ ย์และทรั พ ย์สิ น อ่ืน
นอกเหนือจากหมายเหตุ ข้อ (ค) ซ่ึงบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังหรือผู้ค้ําประกัน 
(Non-investment grade company limit) 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
 

ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

3. ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์และทรัพย์สิน 
อ่ืนนอกเหนือจากหมายเหตุ ข้อ (ค) 
(Total non-investment grade) 

ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

หมายเหตุ : 
การลงทุนในประเทศ 
ก)  (1)  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ 

(2)  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
(3)  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
(4)  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(5)  ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

ข)  (1)  ตราสารแห่งทุนในประเทศท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาท้ังนี้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ี
อยู่ระหว่างดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผู้ออกหุ้นดังกล่าว
อยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ท้ังนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ท้ังนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(6) สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีคู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(7) ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 

grade) 
 
การลงทุนในต่างประเทศ 
ค)  (1) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ในกรณีท่ีเป็นตราสารแห่งทุนประเภทหุ้นให้หมายความถึง หุ้นท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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(2) ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศในกรณีท่ีเป็นตราสารแห่งหนี้ประเภทตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ให้หมายความถึง ตราสารแห่ง
หนี้ภาคเอกชนท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 

(3) หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
(4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ ท้ังนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(5) สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีคู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(6) ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(7) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 
 
 

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

มูลค่า ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 
รายละเอียดการลงทุน TTPF2   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   851,940,693.12 100.55 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดธุรกิจการเงิน  534,938,023.66 63.14 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  241,250,000.00 28.47 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  75,752,669.46 8.94 
 อื่นๆ   -4,661,380.06 -0.55 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                    -4,661,380.06       -0.55 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 847,279,313.06 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 
มูลค่า ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 

กลุ่มของตราสาร       มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  75,752,669.46 8.94 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ําประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ําประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีตํ่ากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ําประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 100.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

มูลค่า ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
 หุ้นสามัญ บจก. ทิพยประกันชีวิต        534,938,023.66 
 หุ้นสามัญ บมจ. ไรมอน แลนด์        240,000,000.00 
 หุ้นสามัญ บมจ. ไรมอน แลนด์       1,250,000.00 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)     AAA                1,815.75  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     AAA              75,750,853.71  

 
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 

- ไม่มี - 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 

 กองทุนรวม 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 ธันวาคม 2560) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

TTPF2 24 ก.ย. 2553 488.3076 7.81% -6.42% -8.72% 7.81% 3.16% 5.65% N/A 4.71%
Benchmark - - 10.19% 2.77% 7.11% 10.19% 4.79% 4.54% N/A 6.43% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 18.98% 6.64% 5.86% 18.98% 21.47% 21.82% N/A 19.81% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 3.27% 4.01% 3.50% 3.27% 6.07% 7.31% N/A 7.86% 

Information Ratio1 - - -0.03 -5.35 -5.44 -0.03 0.02 0.15 N/A 0.00 
หมายเหตุ : Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond 
Index และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คํานวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา 
1Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเส่ียง 
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การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

TTPF2* N/A N/A N/A 5.84% -7.63% 8.56% -18.80% 47.17% -12.51% 16.35%

Benchmark* N/A N/A N/A 4.06% 2.20% 18.53% -1.84% 10.46% -5.53% 10.51%

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A 23.45% 8.94% 15.70% 24.26% 20.16% 24.34% 20.79%

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A 7.63% 11.27% 6.33% 10.71% 6.45% 6.94% 7.16% 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
   
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 
ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับตํ่าสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
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C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทต้ิงจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเคร่ืองหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ 
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหน้ีท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารน้ันๆ หรือองค์กรซ่ึงรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซ่ึงเป็นข้ันตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตท่ีทริสเรทต้ิงประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณ์สําคัญซ่ึงทริสเรทต้ิงพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรท่ี ทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ท้ังนี้ เพ่ือเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการท่ีจะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ท่ีแจ้ง
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เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซ่ึงกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศน้ันๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน       

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอ่ืนๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความ
เสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 
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F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือg
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับท่ีสูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนนิธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 

 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ท้ังนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีตํ่ากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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คําเตือนและข้อแนะนํา 
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต หาก

ต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มี

ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 ไม่ได้ข้ึนอยู่
กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมผสมท่ัวไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัว
ของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

 การลงทุนใน Structured Note มีโครงสร้างและเงื่อนไขการจ่ายคืนผลตอบแทนและเงินต้นแตกต่างจากตราสารหนี้ท่ัวไป จึงทํา
ให้อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารสูงกว่าตราสารหนี้ท่ัวไป 

 กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให้กองทุนนี้มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง 

 กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุน
เม่ือมีความเข้าใจความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์
การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ
ลงทุนใน Structured Note ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (future price) อาจ
ไม่เท่ากับความเคล่ือนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้า/ตัวแปรดังกล่าว 

 ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ซ่ึงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเสี่ยงในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร เนื่องจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของ
กองทุนนี้ไม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมท้ังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ความเสี่ยงท่ีผู้
ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับข้ึนอยู่กับความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสารเท่านั้น (ในกรณีท่ีไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
หรือผู้ค้ําประกันตราสาร) 

 กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 เป็นกองทุนผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี
เป็น Non-listed และ/หรือ Non-Investment Grade ได้โดยอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมกันท้ังสิ้น
ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงโดยปกติจะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวได้มีมูลค่ารวมกันท้ังสิ้น
ไม่เกินร้อยละ 15  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป เช่น ความ
เสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) 
ท่ีมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไป ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจํานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซ้ือและ/หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใด เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนและ/หรือ
ลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และ/หรือกรณีอ่ืนใด หากพบว่ามีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะทําให้มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งหรือใน
กลุ่มเดียวกันเกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 นอกจากนี้ ในกรณีของผู้ลงทุนต่างชาติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซ้ือและ/หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน 
ให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติ ทุกราย (รวมท้ังบุคคลในกลุ่มเดียวกันกับนักลงทุนต่างชาติดังกล่าว) รวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน และ/หรือลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และ/หรือ
กรณีอ่ืนใด หากพบว่ามีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะทําให้มีผู้ถือหน่วยลงทุนต่างชาติทุกราย (รวมท้ังบุคคลในกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่างชาติดังกล่าว) รวมกันถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา ให้สิทธิและ/หรือจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนําประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ือง “การถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม” ท่ีใช้บังคับสําหรับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปมาใช้ โดย
อนุโลม 

 กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซ้ือ
หน่วยลงทุนประเภทสถาบัน ตามที่ได้ทําการตกลงผูกพันจองซ้ือไว้ใน Investment Agreement เท่านั้น ท้ังกรณีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกและ/หรือภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ผู้สนใจลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลักทรัพย์บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) นี้ เป็นเพียงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพ่ือความ
กระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ท้ังนี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนท่ีได้รับ
การอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ได้ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและ
ดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)  

 ผู้สนใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ให้บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีเคยแจ้งไว้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติม ท้ังก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือเพ่ือให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนตามวิธีหรือ
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน 
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กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2
Thailand Prosperity Fund 2 TTPF2 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง/
เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่
ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black 
List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 
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