ระดับความเสี่ยง
ของกองทุน
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KJU
หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ
Krung Thai mai Equity Fund : KT-mai

ข้ อมูลส่ วนสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ

กองทุนเปิ ดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ
Krung Thai mai Equity Fund : KT-mai

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน
(Specific Fund)
ไม่กําหนดอายุโครงการ
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มี
แนวโน้ มการเจริ ญเติบโตที่ดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน สําหรั บเงิ นลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ตราสารแห่งหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรั พย์ หรื อ
ทรัพย์ สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อให้ ความเห็นชอบให้ ลงทุนได้

อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมทังกองทุ
้
นอาจ
กู้ยืมเงิน หรื อทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถื อตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non –
investment grade), ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย์ของ
บริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี ้ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ทังนี
้ ้ กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้

ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้
จากเงินลงทุน

อนึ่ง อาจมีบางขณะที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการได้ อัน
เนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรื อมีเหตุจําเป็ น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่าง
มีนยั สําคัญ หรื อเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่มีนยั สําคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภาวะภัยพิบตั ิจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่าง
รุ นแรงในช่วงที่ใกล้ กับวันสิ ้นรอบปี บัญชี เป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ ทนั ก่อนสิ ้นปี บัญชี
เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารแห่งทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดเงื่อนไข
ของโครงการ
ผู้ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสาร
ที่กองทุนเข้ าไปลงทุนไว้ จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสีย
ภาษี
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วันที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ จดั ตัง้
กองทุนรวม
วันที่เสนอขายหน่ วยลงทุน
ครั ง้ แรก
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งซือ้
ครั ง้ ถัดไป
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการสั่งขาย
คืน
จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตํ่า
ของการสั่งขายคืน
มูลค่ าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขนั ้ ตํ่า
จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขนั ้ ตํ่า

23 มิถนุ ายน 2558
30 มิถนุ ายน – 7 กรกฎาคม 2558
1,000 บาท
1,000 บาท
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
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คําถามคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
 ไม่มี
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด อย่ างไร ?
 1,000 ล้ านบาท โดยในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการ แต่ไม่เต็มจํานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ดํ า เนิ น การปิ ดการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน และดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิน เป็ นกองทุน รวมก่ อ นครบกํ า หนดสิ น้ สุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
นอกจากนี ้ ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวมแล้ ว กองทุนสามารถเพิ่มจํ านวนเงินทุนของโครงการที่จด
ทะเบียนไว้ กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยจะเป็ นไปหลักเกณฑ์ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด?
 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
ของบริษัทที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้ มการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต ซึง่ เหมาะสมกับการ
ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้
และส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
 ความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทที่กองทุนเข้ าไปลงทุน
5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่ างไร ?
 ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่เป็ นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้ นคุ้มครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร?
 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน มิถนุ ายน
 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.2559

*********************************************************
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 วิธีการขายหน่ วยลงทุน
้ เวลาเริ่ มเปิ ดทําการของ
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) ระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน – 7 กรกฎาคม 2558 ตังแต่
บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.
จํานวนเงินลงทุนขัน้ ตํ่า : ลงทุนขันตํ
้ ่าเป็ นจํานวนเงิน 1,000 บาท เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก จํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ู
ลงทุนจะได้ รับคํานวณโดยนําจํานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ลงทุนหารด้ วยราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายครัง้ แรก ตัวอย่างเช่น ลงทุน 10,000 บาท และกําหนดให้ ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายเท่ากับ 10.1000 บาทต่อ
หน่วย จะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน 990.0990 หน่วย
- ภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอีกครัง้ ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม
2558 เป็ นต้ นไป หากกรณีวนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป และท่านสามารถทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ได้ ที่
บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการ – 15.30น.
จํานวนเงินลงทุนขัน้ ตํ่า : ลงทุนขันตํ
้ ่าเป็ นจํานวนเงิน 1,000 บาท โดยการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยที่คํานวณได้ ณ วันที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนบวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตัวอย่างเช่น หาก
ท่านลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท จะหารด้ วยราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนเท่ากับ
10.5500 บาทต่อหน่วยผู้ลงทุนจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 947.8673 หน่วย (10,000/10.5500)
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ดังนี ้
 บริษัทจัดการ หรื อธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
สัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ” โดยนําฝากได้ ที่
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 153-6-11080-9
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุนของ บมจ.หลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย” และ/หรื อบัญชีอื่นใดที่
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป ซึง่ บริษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสวนมะลิ
เลขที่บญ
ั ชี 153-6-09908-2
- ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขารัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
เลขที่บญ
ั ชี 195-3-05057-0
เลขที่บญ
ั ชี 777-0-04854-1
- ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม 3
- ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาถนนพระรามที่ 3
เลขที่บญ
ั ชี 057-1-07543-1
- ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาช่องนนทรี
เลขที่บญ
ั ชี 028-1-05955-0
ั ชี 295-3-00099-9
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี ้ (พระราม 3)
เลขที่บญ
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
สาขาสวนพลู
เลขที่บญ
ั ชี 114-3-00016-9
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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ทังนี
้ ้ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ จะต้ องยื่นชําระ
ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนเวลาเคลียริ่ งของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ ายที่เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทํา
การสุดท้ ายของการเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรื อเงินโอน
(เงินสดหรื อเช็ค TR) เท่านัน้
 วิธีการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป หาก
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ตังแต่
กรณี วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิ ดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.
และท่านจะได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2. กรณีใดที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน?
 ไม่มี เว้ นแต่เป็ นไปตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร?
 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดได้ ในกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5
ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมี
นัยสําคัญ อาทิเช่น มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรั พย์ หรื อ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุน ไว้ ต ามกํ า หนดเวลาปกติ ซึ่ง เหตุดัง กล่ า วอยู่เ หนื อ การควบคุม ของบริ ษั ท จัด การกองทุน รวม และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อ
ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ หรื อ การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึด
หรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
(5) ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทําการของ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ
(6) ในกรณีที่บริ ษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น กองทุนจะต้ องปฎิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทําการ
ติดต่อกัน
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
 บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป
หากกรณีวนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่
บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิ ดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุนและข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
มีวิธีการโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด
 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัท
จัดการ
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6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนได้
จากช่ องทางใด?
 ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้ จาก
- Website : www.ktam.co.th
- หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี ผู้จดั การรายวัน
- บริ ษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9
(ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ ในการประกาศข้ อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ประกาศล่วงหน้ า)
******************************

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร?
 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการ
ส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก และในกรณีที่บริ ษัทจัดการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียน
จะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ทําการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
 บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
 ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียง
้
นรวม
ส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออก
เสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ?
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรื อเว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
4. กองทุ น รวมนี ้มี ช่ องทางและวิ ธี ก ารร้ องเรี ย นของผู้ ลงทุ น และนโยบายการระงั บ ข้ อพิ พ าทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรื อไม่ อย่ างไร?
 ท่านสามารถนําส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
****************************************
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นางสุมาลี สุขสว่าง
นายดนัย สมาโนตม์
นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
นายทรงพล ชีวะปั ญญาโรจน์
นายธวัช อยูย่ อด
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ
รายชื่อผู้บริหาร

ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตังเจริ
้ ญ
นายวีระ วุฒิคงศิริกลู
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางเพ็ญศรี มีสขุ สบาย

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงาน ปฏิบตั ิการ

 จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
้
การบริหารจัดการของบริษัท มีทงหมด
ั้
114 กองทุน (ข้ อมูล ณ สิ ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2558)
 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน 352,860,405,826.70 บาท (ข้ อมูล ณ สิ ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2558)
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2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ
1

รายชื่อ
นางชวินดา หาญรัตนกูล

2

นายวีระ วุฒิคงศิริกลู

3

นางแสงจันทร์ ลี

4

นายกฤษณ์ ณ สงขลา

5

นายสมชัย อมรธรรม

6

นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริ ฐ

7

นายยืนยง เทพจํานงค์

8

นายศรชัย เตรี ยมวรกุล

9

นายคมสันติ วงษ์ อารี

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง รองประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายลงทุน-ตราสารทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายลงทุน-ตราสารหนี ้
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สํานักกํากับดูแลการปฎิบตั ิงาน
ผู้สงั เกตการณ์

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ

ประวัตกิ ารศึกษา

คุณชาญณรงค์
กิตินารถอินทราณี

- MS. Finance
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณยืนยง เทพจํานงค์

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
University of Houston, U.S.A.
-รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน

หน้ าที่ความรั บผิดชอบ

1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ - งานลงทุนในตราสารทุน
2. ผู้จดั การ ฝ่ ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารทุน
3. ผู้จดั การกองทุน, บล. เอเชีย พลัส
4. นักวิเคราะห์การลงทุน, บลจ.ธนชาต
5. ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์, บลจ.ธนชาต
6. วิศวกรโยธา, Dynamic Engineering Consultants
7. วิศวกรโยธา, Plan Consultants
1. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายลงทุน - งานลงทุนในตราสาร
ทุน
2. ผู้อํานวยการ ฝ่ ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน
3. ผู้จดั การกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
4. ผู้จดั การกองทุน - ตราสารทุน
5. ผู้จดั การกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
6. เจ้ าหน้ าที่สว่ นพัฒนาตราสารหนี ้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผู้จดั การกองทุนหลัก
งานลงทุนในตราสารทุน
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน
รายชื่อ

ประวัตกิ ารศึกษา

คุณอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล - ปริ ญญาโท U of Illinois at UrbanaChampaign (การเงิน)
- ปริ ญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจ)
- ปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ)
นางแสงจันทร์ ลี
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน

หน้ าที่ความรั บผิดชอบ

1. ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน – งานลงทุนในตราสารทุน
2. ผู้จดั การกองทุน - บลจ. วรรณ จํากัด
3. นักวิเคราะห์/ผู้จดั การกองทุน - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ผู้จดั การกองทุนรองที่1
งานลงทุนในตราสารทุน

ผู้จดั การกองทุนรองที่ 2
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายลงทุน - งานลงทุนในตรา
งานลงทุนในตราสารทุน
สารทุน
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
3. ผู้บริ หารฝ่ าย ฝ่ ายบริ หารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุง
ไทย
4. ผู้จดั การกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุง
ไทย
5. ผู้จดั การกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด
6. ผู้จดั การกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธํารง
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจยั ภัทร บงล.ภัทรธนกิจ

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
 ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ ายสนับสนุนงานสาขา ชัน้ 13 อาคารนานาเหนือ
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9 โทรสาร : 0-2256-8717
้ อไป
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ที่จะแต่งตังต่
5. รายชื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุน
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้ วย
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7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
 นายพิชยั ดัชณาภิรมย์ หรื อ นายพจน์ อัศวสันติชยั หรื อ นางสาววันนิสา งามบัวทอง หรื อ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรื อ
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ในฐานะผู้สอบบัญชี

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

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
Q : ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนีไ้ ด้ ผ่านช่ องทางใด?
 - Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9 หรื อต่างจังหวัด โทรฟรี ที่ 1-800-295-592
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
****************************************

ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ จะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ที่มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวสามารถอธิบายได้ เป็ นแผนภาพ ดังนี ้
กองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai)
KT-mai
ความเสี่ยงตํ่า/มีความซับซ้ อนตํ่า

1
กองทุนรวม
ตลาดเงินที่
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

2
กองทุ น รวม
ตลาดเงิ น ที่
ล ง ทุ น ใ น
ต่า งประเทศ
บางส่วน

ความเสี่ยงสูง/มีความซับซ้ อนสูง

3
กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

4
กองทุนรวม
ตราสารหนี ้
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5

6

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสารแห่ง
ทุน

7
ก อ ง ทุ น ร ว ม
ห ม ว ด
อุตสาหกรรม

8
ก อ ง ทุ น ร ว ม ที่
ล ง ทุ น ใ น
ท รั พ ย์ สิ น
ทางเลือก

หนังสือชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai)

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรี ยงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึน้ และนัยสําคัญ
ของผลกระทบจากมากไปหาน้ อย ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ดังต่ อไปนี ้
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินในตลาดที่อาจปรับตัวขึ ้นลง
โดยได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรื อภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี ้ย เป็ น
ต้ น ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็ นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี ย่ งในกรณี นีค้ ื อการตรวจสอบบริ ษัทที จ่ ะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิ บตั ิ ตามกระบวนการลงทุนที ่กําหนดไว้อย่าง
เคร่ งครัด โดยมี การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติ แล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มกั ไม่เกี ่ยวข้องกับ
แนวโน้มในอนาคตของบริ ษัทที ่ออกหลักทรัพย์ ดงั กล่าว แต่จะเป็ นเรื ่องของความสมดุลระหว่างผูซ้ ื ้อและผูข้ ายในตลาด ซึ่ งหากราคาที ่เกิ ด
จากการซื ้อขายกันในปริ มาณที ่มากนัน้ ยังคงเป็ นราคาที ่สามารถซื ้อหรื อขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที ่น่าสนใจแล้ว บริ ษัทจัดการก็เห็น
ว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณี ก็ถือเป็ นโอกาสในการลงทุน ดังนัน้ ก่อนการลงทุนบริ ษัทจัดการจะมี การวิ เคราะห์ ภาวะตลาด ความ
น่าเชื ่อถื อของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริ ษัทอี กชัน้ หนึ่ ง ซึ่ งจะช่วยลดความเสี ่ยงดังกล่าวลง
รวมถึงจะติ ดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี ย่ นการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสมํ่าเสมอ
2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้ น และ/หรื อดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนด เช่น บริ ษัทดังกล่าวอาจประสบปั ญหาทางการเงิน เป็ นต้ น ซึง่ จะส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิกองทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผูจ้ ดั การกองทุนจะวิ เคราะห์ ความน่าเชื อ่ ถื อของผูอ้ อกตราสาร และวิ เคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที ม่ ี ผลกระทบต่อราคา เพือ่ ให้สินทรัพย์ทีล่ งทุนมี
คุณภาพและมี การกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม
3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรั พย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื ้อหรื อขายตราสารไม่ได้ ใน
ระยะเวลาหรื อราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื ้อหรื อขายตราสารมีจํากัด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผูจ้ ดั การกองทุนจะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลื อกตราสารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ลงทุนนัน้ ๆ จะสามารถลดความเสีย่ งนีล้ ง
ได้
4) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรื อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึง่ จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนันๆ
้ ให้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผูจ้ ดั การกองทุนจะทําการวิ เคราะห์และประเมิ นคุณภาพของหลักทรัพย์และผูอ้ อกหลักทรัพย์ และเลื อกลงทุนในบริ ษัทที ไ่ ด้วิเคราะห์แล้วว่า
มี ปัจจัยพืน้ ฐานดี รวมทัง้ ทําการติ ดตามข้อมูลของบริ ษัทนัน้ ๆ อย่างสมํ่ าเสมอ เพือ่ ประกอบการพิ จารณาลงทุน ในกรณี ที่บริ ษัทของผูอ้ อก
ตราสารมี การเปลีย่ นแปลงผลการดําเนิ นงาน หรื อฐานะทางการเงิ นไปในทางที น่ ่าจะเกิ ดผลกระทบต่อกองทุน ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิ จารณา
ปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนเพือ่ ให้เกิ ดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ทีเ่ กิ ดขึ้น
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5) ความเสี่ ย งจากการทํา สั ญ ญาซือ้ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อป้องกั น ความเสี่ ยง คื อ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า ที่อ าจมี การขึน้ ลงผัน ผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวย่อมทําให้ สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนัน้ ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแต่ละประเภท ดังนี ้
- ความเสี่ยงของผู้ซื ้อสัญญาออปชัน ได้ แก่ ความเสี่ยงที่ผ้ ซู ื ้อไม่สามารถใช้ สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดย
ไม่ได้ รับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้ แก่ ความเสี่ยงที่ผ้ ซู ื ้อใช้ สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เป็ นการขายสิทธิในการซื ้อ (short
call option) จะทําให้ ผ้ ขู ายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยไม่มีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิ วเจอร์ และสัญญาฟอร์ เวิร์ด ได้ แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้
มูลค่าของสัญญาฟิ วเจอร์ / สัญญาฟอร์ เวิร์ดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้ แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้ มลู ค่าของสัญญา สวอปมี
ผลขาดทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที ม่ ี ตวั แปรเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิ ง โดยมี วตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ ง ซึ่ งการป้ องกัน
ความเสี ่ยงดังกล่ าวอาจทํ าให้กองทุนเสี ยโอกาสที ่จะได้รับผลตอบแทนที ่เพิ่ มขึ้ น หากราคาของหลักทรัพย์ อ้างอิ งมี การเปลี ่ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้ามกับที ่กองทุนคาดการณ์ ไว้ ซึ่ งผูจ้ ดั การกองทุนจะทํ าการพิ จารณาการลงทุน วิ เคราะห์ และติ ดตาม รวมทัง้ ประเมิ นผลต่างๆ ที ่
อาจเกิ ดขึ้น และผลการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
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หนังสือชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai)

ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
อัตราตามโครงการ
(ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆที่มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น ณ วันที่คํานวณ)
ไม่เกินร้ อยละ 3.50 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.07 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.20 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (2)

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้ (3)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (4)
 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ ได้
 ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการขอมติผ้ ถู ือหน่วย/แก้ ไขโครงการ
ตามที่จ่ายจริ ง
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
(1)
เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน
(2)
ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
(3)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่สามารถประมาณการได้ ซงึ่ เรี ยกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้ วไม่เกินร้ อยละ 3.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย
มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น ณ วันที่คํานวณ ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่
ไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง
(4)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่น้อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(1)
- ในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกของมูลค่าที่ตราไว้
 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน(1)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง (switching out)
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง (switching in)
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์เมื่อมี
การสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดใน
โครงการ(exit fee) (4)
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียน
ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
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อัตราตามโครงการ
(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

อัตราเรี ยกเก็บจริง
(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

ไม่เกิน 1.00 ของมูลค่าที่ตราไว้
ไม่เกิน 3.00
ไม่เกิน 3.00

1.00
1.00
0.25(2)

ไม่เกิน 3.00
ไม่เกิน 3.00
ไม่เกิน 3.00 (3)

0.25
1.00
ยังไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 3.00

ยังไม่เรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด
ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หนังสือชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai)

(1)

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(2)
บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ขึ ้นไป
(3)
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้ าไปในราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการ
สัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทจะยกเว้ นค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมดังกล่าวในช่วงระยะเวลา
การเสนอขายครัง้ แรก
(4)
บริ ษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเรี ยกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
หมายเหตุ :
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1
ปี มิได้ เว้ นแต่ในกรณีที่ได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรื ออัตราค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน

รายการเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ
หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ทวั่ ไปที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด รายละเอียดตามตารางต่อไปนี ้
อัตราส่ วนการลงทุน
รายการ/หลักเกณฑ์

KT-mai

อัตราส่ วนการลงทุนในผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)
- การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สนิ ของผู้ออก/คู่สญ
ั ญาที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ กิจการใดกลุม่ กิจการหนึง่
อัตราส่ วนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit)
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
- การลงทุนในหน่วยลงทุน
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กองทุนรวมทั่วไป

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
25

20

25

20

25

15

30 /
Benchmark +10

30 /
Benchmark +10

45
20

45
20

หนังสือชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai)

คําเตือนและข้ อแนะนํา
 กองทุนรวมมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้ เป็ นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ เมื่อเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้ องการ
ทราบข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected Person) ได้ ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดู
ข้ อมูลได้ ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ
 ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกองทุนเปิ ดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อเวปไซต์
ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
 บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ ขอสงวนสิทธิ ที่จะขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงหรื อป้องกันการใช้ บริ การธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของ
ข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
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หนังสือชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai)

