หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสํ าคัญ

IPO : 30 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558

KJU

ข้ อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558

ข้อมูลสรุ ปนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของหนังสื อชี้ชวน ซึ่ งเป็ นเพียงข้อมูลสรุ ปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ซึ่ งสามารถขอได้จากผูส้ นับสนุนการขายและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม หรื ออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสื อชี้ชวนที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมยืน่ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผูล้ งทุนมีขอ้ สงสัยควรสอบถามผูแ้ นะนําการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจซื้ อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ
Krung Thai mai Equity Fund : KT-mai
ประเภทกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงใน
ข้ อมูลที่ใช้ เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นโยบายจ่ ายเงินปันผล
ความถี่ในการเปิ ดซื้อขายหน่ วยลงทุน

กองทุ น รวมตราสารแห่ ง ทุ น ประเภทรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
Equity Small – Mid Cap : EQSM

บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ไม่จ่ายเงินปั นผล
ทุกวันทําการ

ได้ รับอนุมัตจิ ัดตั้งกองทุนรวมโดย
บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมมีประกัน
หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่

ไม่ใช่

ชื่อผู้ประกัน
อายุโครงการ
ค่ าใช้ จ่ายรวม

ไม่กาํ หนด
ไม่เกิน 3.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ ยงของกองทุนรวม

นโยบายการลงทุน
 ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตที่ดีในอนาคต โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน สําหรับ
เงิ นลงทุ นส่ วนที่ เหลือ อาจพิจารณาลงทุ นในตราสารทุ นที่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตราสารแห่ งหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้ ก่ ึ งทุน ตราสารทาง
การเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ลดความเสี่ ย ง (Hedging) ตามหลัก เกณฑ์ที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
 กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสู งกว่าดัชนีช้ ีวดั (active management)
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
- ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
- ความสามารถในการดําเนินงานของบริ ษทั ที่กองทุนเข้าไปลงทุน
 ดัชนีชี้วดั (benchmark) ของกองทุนรวม
- ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)

คําเตือนที่สําคัญ
 กองทุนรวมมีการกําหนดอัตราส่ วนการลงทุนไว้เป็ นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุน
น้อยกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป
 บริ ษ ัทจัดการกองทุ น รวมใช้ข ้อมู ลในอดี ตในการคํานวณค่ า สัม บูร ณ์ ของค่ าสั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ ยง หากสิ นค้าหรื อตัว
แปรที่ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรั พย์สินที่ ตอ้ งการลดความเสี่ ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่ งอาจส่ งผลให้การเข้าทําสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้ าง
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษทั ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มี
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตทางธุ รกิจที่ดีในอนาคต ซึ่ งเหมาะสมกับการลงทุนในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว
ปัจจัยความเสี่ ยงที่สําคัญ
 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในตลาดที่อาจปรับตัวขึ้นลง
โดยได้รับผลกระทบจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรื อภาวะตลาด
 ความเสี่ ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ ยง
ที่เกิดจากการที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ ไม่สามารถชําระคืนเงิ นต้น และ/หรื อดอกเบี้ยได้ตามที่กาํ หนด
ซึ่ งจะส่ งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ กองทุนได้
 ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจาก
การที่ซ้ื อหรื อขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรื อราคาตามที่กาํ หนดไว้ เนื่ องจากโอกาสในการซื้ อ
หรื อขายตราสารมีจาํ กัด

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญ
ปัจจัยความเสี่ ยงที่สําคัญ
 ความเสี่ ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คื อ ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้ น
เนื่ องจากฐานะทางการเงิ น หรื อผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อราคาหุ ้นของ
ธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
 ความเสี่ ยงจากการทําสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าเพือ่ ป้ องกันความเสี่ ยง คือ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน
ค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
การจัดการ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อัตราตามโครงการ (%ต่ อปี ของ NAV)
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 0.07
ไม่เกิน 0.20
ตามที่จ่ายจริ ง
ไม่เกิน 3.50

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย
อัตราตามโครงการ
ปัจจุบัน (%ของ
ลงทุน
(%ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน) มูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการซื้ อ(1)
- ในช่วง IPO
ไม่เกิน 1.00ของมูลค่าที่ตราไว้
1.00
- ในช่วงภายหลัง IPO
ไม่เกิน 3.00
1.00
(1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน
ไม่เกิน 3.00
0.25(2)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี เป็ นกองทุนต้นทาง (switching out)
ไม่เกิน 3.00
0.25
กรณี เป็ นกองทุนปลายทาง (switching in)
ไม่เกิน 3.00
1.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เรี ยกเก็บ
(3)
การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อน
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ระยะเวลาถื อ ครองที่ กํ า หนดใน
โครงการ (exit fee) (4)
(1)
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ
ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน (ถ้ามี)
(2)
บริ ษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วย
ลงทุนเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป
(3)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนํา
เงิ นดังกล่าวไปชําระเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยมในการสั่งซื้ อหรื อสั่งขายหลักทรั พย์ ตามที่
กองทุ น ถู ก เรี ยกเก็ บ เมื่ อ สั่ ง ซื้ อหรื อสั่ ง ขายหลัก ทรั พ ย์ โดยบริ ษัท จะยกเว้น ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก
(4)
บริ ษทั จะประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเรี ยกเก็บค่าปรับกรณี ขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ ดังนั้น ผูล้ งทุนควรพิจารณาการเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ข้ อมูลการซื้อ/ขายหน่ วยลงทุน
 การซื้อหน่ วยลงทุน
- วันทําการซื้ อขาย :
ในช่ วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 30 มิ ถุนายน - 7
กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลาเริ่ มเปิ ดทําการ- 15.30 น.
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเปิ ดทํา
การ- 15.30 น.
- มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก :
1,000 บาท
- มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อครั้งถัดไป :
1,000 บาท
 การขายคืนหน่ วยลงทุน
- วันทําการขายคืน :
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเปิ ดทําการ- 15.30 น.
- มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน :
ไม่กาํ หนด
- จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กาํ หนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ นั ตํ่า :
ไม่กาํ หนด
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ นั ตํ่า : ไม่กาํ หนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทํา
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเปิ ดรับคําสั่งซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งตั้งแต่วนั ที่ 9
กรกฎาคม 2558 เป็ นต้นไป หากกรณี วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็ นวันทํา
การถัดไป
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่ าหน่ วยลงทุนได้ ที่
- Website : www.ktam.co.th
- หนังสื อพิมพ์เอเอสทีวี ผูจ้ ดั การรายวัน
- บริ ษทั จัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9
(ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร โดยบริ ษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ประกาศล่วงหน้า)
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก – คุณชาญณรงค์ กิตินารถอินทราณี
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุนนี้คือวันที่กองทุนได้รับจดทะเบียนกองทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
 บมจ.หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย
ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 หรื อต่างจังหวัด โทรฟรี ที่ 1-800-295-592
โทรสาร 0-2670-0430
Website www.ktam.co.th
ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสื อชี้ชวนและโครงการและข้อ
ผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน (ถ้ามี) หรื อ
Website : www.ktam.co.th

การลงทุนมีความเสี่ ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรื อหนังสื อชี้ชวน ได้ที่ บลจ. กรุ งไทย จํากัด(มหาชน), ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
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หนังสื อชี ช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญของกองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ

- การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ ใช่ การฝากเงิน รวมทั้งไม่ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับเงินลงทุนเต็มจํานวน
- ในสถานการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน หรืออาจได้ รับชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในหนังสื อชี้ชวน
- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ ได้ ขนึ้ อยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม
หรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการของ
กองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด
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