
ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก�อนการตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)/ ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร (Credit Risk)/
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk)/ ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) เป�นต�น
 

จ�ดเด�นของกองทุนเป�ดเคแทม การันตี 90 (KT-G90)

ทำไมกองทุน KT-G90 ถึงน�าสนใจ

ทำไมต�องกลยุทธ�การันตี 90 

เพ่ือสร�างผลการดำเนินงานผ�านกลยุทธ�การลงทุนเช�งรุก (Active)
และยืดหยุ�น (Flexible) ภายในกรอบการลงทุนท่ีกว�างและกระจายใน
ทุกประเภทสินทรัพย�

ในยุคท่ีอัตราดอกเบ้ียต่ำ นักลงทุนต�องยอมรับความเส่ียงเพ่ือคาดหวัง
ผลตอบแทนจากเง�นออมตัวเอง

ความไม�แน�นอนในสภาวะเศรษฐกิจ การเง�น และการเมือง ทำให�การรับ
ความเส่ียงในทุกวันน้ีมีความท�าทายมากข�น้กว�าเดิม
กลยุทธ�การลงทุนแบบใหม�ท่ีเน�นปกป�องเง�นลงทุน และสามารถปรับตัวได�
ในหลายๆ สถานการณ�ของตลาด โดยควบคู�ไปกับ 2 จ�ดประสงค� คือ
เน�นสร�างผลการดำเนินการ และเน�นปกป�องเง�นลงทุนบางส�วน

เพ่ือปกป�องเง�นลงทุนตามสัดส�วนท่ีกำหนดอย�างถาวร โดยมีผู�รับ
การประกันโดยผู�รับประกัน (the “Guarantor”) (A+ Fitch Ratings)�

ผู�ลงทุนท่ีต�องการรักษาเง�นลงทุน และจำกัดการขาดทุน
ผู�ลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในใตราสารทุน ตราสารหน้ี
ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ทรัพย�สินทางเลือก ในต�างประเทศ  ซ�ง่อาจปรับตัว
เพ่ิมสูงข�น้หร�อลดลงต่ำกว�าท่ีลงทุนและทำให�ขาดทุนได� 
ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศได�
ผู�ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน
 ท่ีดีกว�าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป

กองทุน KT-G90 เหมาะสำหรับใคร

เป�นทางเลือกที่น�าสนใจ นอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย�
ไร�ความเสี่ยงเพียงอย�างเดียว และสามารถปรับตัวเข�ากับ
ทุกสภาวะของตลาด

รับประกันเง�นลงทุนบางส�วนอย�างถาวร ผ�านข�อผูกพัน
การรับประกันโดยผู�รับประกันของกองทุน

Amundi ผู�เช�่ยวชาญด�านการลงทุนที่มีช�่อเสียง และมีประวัติ
ผลการการดำเนินงานย�อนหลังที่ยาวนาน และกลยุทธ�
การลงทุนที่ได�รับการยอมรับจากทั่วโลก

เร�อ่งราวความสำเร็จของกลยุทธ�สำหรับผู�จัดจำหน�ายหน�วยลงทุน
ในยุโรปและเอเช�ย
 

G

G90
มุ�งเน�นรักษาเง�นลงทุน

และสร�างผลตอบแทนท่ีดี

KT-G90
ทางเลือกการลงทุนแบบใหม�
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กองทุนเป�ดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) 

“กองทุนน้ีมีการประกันเง�นลงทุน โดยผู�ลงทุนจะได�รับเง�นลงทุนคืนตามความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ประกัน”
“กองทุนน้ีมีการรับประกันมูลค�าหน�วยลงทุนของกองทุนไว�ท่ี 90% ของมูลค�าหน�วยลงทุนสูงสุดของกองทุนท่ีเคยบันทึกไว� ต้ังแต�วันจดทะเบียนกองทุน”

ท่ีมา : KTAM และ Amundi ข�อมูล ณ วันท่ี 25 พ.ย. 2563

กองทุนน้ีมีการประกันเง�นลงทุน โดยผู�ลงทุนจะได�รับเง�นลงทุนคืนตามความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ประกัน
กองทุนอาจมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ีกองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน
ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบายป�องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจาก
อัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�
 

CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th KTAM Smart Trade @KTAM KTAM TV Online



*อัตราค�าธรรมเนียมเป�นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม

ท่ีมา : KTAM และ Amundi ข�อมูล ณ วันท่ี 25 พ.ย. 2563

ผลการจำลองใช�เพ่ือสำหรับเป�นข�อมูลประกอบการศึกษาเท�าน้ัน ซ�ง่ไม�สามารถใช�เป�นตัวช�วั้ดถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุน หร�อรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได�

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก�อนการตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 

นโยบายกองทุนเป�ดเคแทม การันตี 90 (KT-G90)
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วันเร�ม่ต�น

NAV =10 บาท
Guaranteed 90% NAV = 9 บาท  

วันทำการหลังเสนอขายคร้ังแรก

NAV = 11.9 บาท
Guaranteed 90% NAV = 10.710 บาท  

NAV เพ่ิมข�น้ไปท่ี 10.8 บาท
NAV ท่ีการันตี = 10.08 บาท 

ในสถานการณ�ท่ี NAV ลดลง
ระดับการรับประกันจะถูกคงไว�เท�าเดิม

2

1

NAV เพ่ิมข�น้ไปท่ี 11.2 บาท
NAV ท่ีการันตี = 10.08 บาท (11.2 x 90%)

NAV ท่ีรับประกันเพ่ิมข�น้ทุกคร้ังท่ี
NAV กองทุนทำจ�ดสูงสุดใหม�

กราฟแสดงระดับการประกันเง�นลงทุน

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ทรัพย�สินทางเลือก และ/หร�อหลักทรัพย�หร�อทรัพย�สินอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด หร�อให�
ความเห็นชอบให�ลงทุนได� โดยผู�จัดการกองทุนจะปรับสัดส�วนการลงทุนในตราสารดังกล�าวได�ในสัดส�วนต้ังแต� 0% -100% ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุน 
เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาวการณ�ในแต�ละขณะ ท้ังน้ี กองทุนจะมีการลงทุนท่ีส�งผลให�มี Net Exposure ท่ีเก่ียวข�องกับความเส่ียงต�างประเทศโดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�
ไม�น�อยกว�า 80% ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวม 
บร�ษัทจัดการจะมอบหมายให� Amundi Asset Management เป�นผู�รับมอบหมายงานด�านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager)
โดยบร�ษัทจัดการจะกำหนดสัดส�วนการบร�หารการลงทุนระหว�างบร�ษัทจัดการและผู�รับมอบหมายงานด�านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบร�ษัทจัดการ
โดยบร�ษัทจัดการหร�อผู�รับมอบหมายงานด�านการจัดการลงทุนฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงอาจบร�หารการลงทุนท้ังหมด 

กองทุนจะรับประกันเง�นลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทำการซ�อ้ขายจะมีการรับประกันมูลค�าหน�วยลงทุนไว�ท่ี  90% ของมูลค�าหน�วยลงทุนสูงสุดของกองทุนท่ี
เคยบันทึกไว�ต้ังแต�วันจดทะเบียนกองทุน 
มูลค�าหน�วยลงทุนท่ีรับประกันจะเพ่ิมข�น้ทุกคร้ังท่ีมูลค�าหน�วยลงทุนข�น้ไปทำจ�ดสูงสุดใหม�
การรับประกันเง�นลงทุน ถูกดำเนินการผ�านเทคนิคการประกันพอร�ตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซ�ง่มาพร�อมกับความยืดหยุ�นและผ�านการใช�ดุลยพินิจ
ในการจัดสรร Risk Budget เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ� Cash-Lock ในขณะท่ียังคงรักษาสมดุลของการสร�างผลตอบแทนได� ท้ังน้ี กลยุทธ� กระบวนการลงทุน
และเทคนิคดังกล�าว สามารถปรับเปล่ียนได�โดยเป�นไปดุลยพินิจของผู�รับมอบหมายงานด�านการจัดการลงทุน (Outsource) ตามท่ีจะเห็นสมควร
ผู�ถือหน�วยลงทุนสามารถขายคืนหน�วยลงทุนได�ตามวันและเวลาท่ีกำหนดไว�ในโครงการจัดการ โดยมูลค�าหน�วยลงทุนท่ีใช�เพ่ือคำนวณราคารับซ�อ้คืนน้ัน จะมากกว�า
หร�อเท�ากับมูลค�าหน�วยลงทุนท่ีรับประกันไว�เสมอ 

ข�อมูลกองทุน KT-G90

ประเภทของกองทุนรวม

ผู�รับประกัน

นโยบายการป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน

เง�นลงทุนขั้นต่ำ

กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund)
กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต�างประเทศ

5

Credit Agricole S.A. (“CASA”)  (Fitch Rating: A+)

 

 

 

ในระหว�างเวลาเร�่มเป�ดทำการ - 14.00 น.

ไม�เกิน 1.07% ต�อป� (เร�ยกเก็บจร�ง 0.8025% ต�อป�)

ระดับความเสี่ยง

ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน

มูลค�าขั้นต่ำของการซ�้อครั้งแรก : 10,000 บาท

วันทำการซ�้อ

ค�าธรรมเนียมการขาย

ค�าธรรมเนียมการรับซ�้อคืน

ค�าธรรมเนียมการจัดการ บลจ.กรุงไทย

ค�าธรรมเนียมการจัดการ Sub Manager

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค�าธรรมเนียมการรับประกัน

ไม�เกิน 1.07% ต�อป� (เร�ยกเก็บจร�ง 0.321% ต�อป�)

ไม�เกิน 0.535% ต�อป� (เร�ยกเก็บจร�ง 0.1605% ต�อป�)

ไม�เกิน 1.07% ต�อป� (เร�ยกเก็บจร�ง 0.2354% ต�อป�)

ไม�เกิน 2.14% (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 1.07%)

ไม�เกิน 2.14% (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)



เง�่อนไขการประกันเง�นลงทุน

การยกเลิกการประกันเง�นลงทุน

ผู�ถือหน�วยลงทุนจะได�รับสิทธ�การประกันเง�นลงทุนที่มูลค�าร�อยละ 90 ของมูลค�าหน�วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว�ตั้งแต�วันจดทะเบียนกองทุน 
ผู�ประกันเง�นลงทุนคือผู�ท่ีทำหน�าท่ีประกันเง�นลงทุนให�แก�กองทุน เพ่ือสำหรับผู�ถือหน�วยลงทุนของกองทุน โดยไม�คำนึงถึงวันท่ีส�งคำส่ังซ�อ้และขายหน�วยลงทุน
ผู�ประกันจะดำเนินการชำระเง�นลงทุนคืนแก�กองทุน เม่ือผู�จัดการกองทุนร�องขอเป�นลายลักษณ�อักษร โดยผู�ประกันไม�มีสิทธ�คัดค�านในการชำระจำนวนเง�นท่ีจำเป�นในการทำให�บรรลุ
มูลค�าหน�วยลงทุนท่ีรับประกันไว� หร�อเป�นไปตามเง�อ่นไขท่ีกำหนดร�วมกันกับผู�รับประกัน
การร�องขอจะถูกดำเนินการเป�นลายลักษณ�อักษรโดยผู�จัดการกองทุน และผู�ประกันจะชำระจำนวนเง�นท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค�กองทุนไปยังบัญช�ของกองทุนภายใน 3 วันทำการ
หลังจากได�รับการร�องขอ 

กรณีท่ีมูลค�าหน�วยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับท่ีกองทุนรับประกัน บร�ษัทจัดการขอสงวนสิทธ�ท่ีจะระงับการรับคำส่ังซ�อ้หน�วยลงทุน หร�อสับเปล่ียนหน�วยลงทุนเข�า
ทั้งนี้ บร�ษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทราบนับแต�วันที่บร�ษัทจัดการทราบถึงเหตุการณ�ดังกล�าว โดยจะเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัทจัดการ หร�อแจ�งผู�สนับสนุนการขาย
หร�อรับซ�้อคืน (ถ�ามี) รวมถึงแจ�งให�สำนักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต�วันเปลี่ยนแปลง 

กรณีการแปรเปล่ียนสินทรัพย�กองทุนเป�นสินทรัพย�สภาพคล�องท่ีมีความเส่ียงต่ำท้ังหมด (Fully Monetization) จะเกิดข�น้เม่ือมูลค�าหน�วยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับ
ท่ีกองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดส�วนการลงทุนจากสินทรัพย�ท่ีมีความเส่ียงสูงมาเป�นสินทรัพย�สภาพคล�องท่ีมีความเส่ียงต่ำท้ังหมด หร�อ 100% เพ่ือให�กองทุนยังสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค�ของการรับประกันมูลค�าหน�วยลงทุนไว�ที่ 90% ของมูลค�าหน�วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว�ตั้งแต�วันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพย�สภาพคล�องที่มี
ความเส่ียงต่ำ คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเง�น, เง�นสด เป�นต�น

การดำเนินการเม่ือเกิดเหตุการณ�ท่ีมีการแปรเปล่ียนสินทรัพย�กองทุนเป�นสินทรัพย�สภาพคล�องท่ีมีความเส่ียงต่ำท้ังหมด (Fully Monetization)
หากในขณะใดขณะหน่ึง กองทุนถูกปรับเปล่ียนมาลงทุนในสินทรัพย�ท่ีมีความเส่ียงต่ำเต็มจำนวน ผู�จัดการกองทุน (Outsource) หร�อบร�ษัทจัดการขอสงวนสิทธ�ในการดำเนินการดังต�อไปน้ี
1. ระงับการรับคำส่ังซ�อ้หน�วยลงทุน หร�อสับเปล่ียนหน�วยลงทุนเข�า เม่ือมูลค�าหน�วยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับท่ีกองทุนรับประกัน ท้ังน้ี บร�ษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน�วย
   ลงทุนทราบนับแต�วันท่ีบร�ษัทจัดการทราบถึงเหตุการณ�ดังกล�าว โดยจะป�ดประกาศไว�ท่ีเว็บไซต�ของบร�ษัทจัดการ หร�อผู�สนับสนุนการขายหร�อรับซ�อ้คืน (ถ�ามี) รวมถึงแจ�งให�สำนักงานทราบ
   ภายใน 15 วันนับแต�วันเปล่ียนแปลง
2. ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามข�อ (2) จะเป�นไปตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน โดยเป�นไปเพื่อประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหน�วยลงทุน
   อน่ึง บร�ษัทจัดการจะดำเนินการแจ�งให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทุกรายทราบล�วงหน�าเป�นหนังสืออย�างน�อย 30 วัน ก�อนวันท่ีเปล่ียนแปลงดังกล�าว รวมถึงเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัทจัดการ
   ท้ังน้ี ผู�ถือหน�วยลงทุนยังได�รับประโยชน�จากการรับประกันมูลค�าหน�วยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงค�จะขายคืนหน�วยลงทุนก็จะได�สิทธ�ในการรับประกัน
   มูลค�าหน�วยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงช�่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให�เป�นกองทุนรวมปกติ จะทำโดยมิให�ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Rsk Spectrum)
เปลี่ยนแปลงไปอย�างมีนัยสำคัญ  
 

การแปรเปลี่ยนสินทรัพย�กองทุนเป�นสินทรัพย�สภาพคล�องที่มีความเสี่ยงต่ำ (Monetization) กองทุนจะมีการปรับสัดส�วนการลงทุน โดยถือเป�นกลยุทธ�การลงทุนของกองทุน
ให�สามารถปรับเปล่ียนได� หากเกิดเหตุการณ�ใดๆ ท่ีส�งผลให�กองทุนจำเป�นต�องปรับลดสัดส�วนการลงทุนในสินทรัพย�เส่ียง อาทิเช�น ทิศทางตลาดเป�นช�วงขาลงอย�างต�อเน่ือง ซ�ง่อาจเกิดข�น้
ในสถานการณ�ท่ีทิศทางตลาดไม�เอ้ืออำนวยและมีความผันผวน จนเป�นเหตุให�มูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนปรับตัวลดลงอย�างต�อเน่ือง และ/หร�อ มีความเส่ียงโดยรวมของพอร�ต
การลงทุนเพ่ิมสูงข�น้ ดังน้ัน ผู�รับดำเนินการในส�วนของการลงทุนในต�างประเทศ (Outsource) จะปรับลดสัดส�วนการลงทุนตามกลยุทธ�ข�างต�น โดยพยายามลดความเส่ียงโดยรวมของ
กองทุนลง โดยลดสัดส�วนการลงทุนในสินทรัพย�ท่ีมีความเส่ียงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพย�สภาพคล�องหร�อท่ีมีความเส่ียงต่ำ เพ่ือให�กองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ของ
การรับประกันมูลค�าหน�วยลงทุนไว�ท่ี 90% ของมูลค�าหน�วยลงทุนสูงสุดของกองทุนท่ีเคยบันทึกไว�ต้ังแต�วันจดทะเบียนกองทุน

อย�างไรก็ตาม หากมูลค�าหน�วยลงทุนของกองทุนยังไม�ติดลบไปจนถึงระดับท่ีกองทุนรับประกัน หร�อกรณีท่ีกองทุนยังคงมีสัดส�วนการลงทุนในสินทรัพย�เส่ียงคงเหลืออยู�ก็จะยังมีความ
เป�นไปได�ท่ีจะกลับไปเพ่ิมสัดส�วนการลงทุนในสินทรัพย�เส่ียงได�เพ่ิมข�น้หากผู�รับดำเนินการในส�วนของการลงทุนในต�างประเทศ (Outsource) เห็นว�ามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย�เส่ียงดังกล�าว 

1. ผู�ประกันสงวนสิทธ�ที่จะยกเลิกสิทธ�การประกันในทุกช�วงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกช�วงระยะเวลา 5 ป�) โดยต�องแจ�งให�กองทุนทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหร�อข�อบังคับใดๆ ที่ใช�บังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หร�อประเทศไทย ที่ส�งผลกระทบทำให�การจ�ายเง�นประกันเป�นการกระทำที่ขัดต�อกฎหมาย
   หร�อข�อบังคับดังกล�าว โดยต�องแจ�งให�กองทุนทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 2 เดือน
3. เม่ือเกิดหร�อรู�ว�าเกิดเหตุการณ�ใดๆ ท่ีทำให�ต�องจัดให�มีผู�ประกันรายใหม� บร�ษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธ�จะเลิกกองทุนรวมมีประกันหร�อจัดการกองทุนรวมดังกล�าวต�อไป
   โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนช�่อและประเภทกองทุนจากกองทุนรวมมีประกันเป�นกองทุนรวมทั่วไป โดยถือว�าได�รับมติพิเศษจากผู�ถือหน�วยลงทุนแล�ว
4. ในกรณีท่ีผู�ประกันขาดคุณสมบัติการเป�นผู�ประกันตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด บร�ษัทจัดการสงวนสิทธ�ท่ีจะเปล่ียนช�อ่และประเภทกองทุนจากกองทุนรวมมีประกัน
   เป�นกองทุนรวมทั่วไป โดยถือว�าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน�วยลงทุนแล�ว อย�างไรก็ตาม ผู�ถือหน�วยลงทุนจะยังคงได�รับสิทธ�การประกันเง�นลงทุนเช�นเดิม เนื่องจากการขาด
   คุณสมบัติการเป�นผู�ประกันไม�มีผลต�อข�อกำหนดตามสัญญาประกันที่บร�ษัทจัดการทำไว�กับผู�ประกัน

ท้ังน้ี หากเกิดเหตุการณ�ตามข�างต�น บร�ษัทจัดการจะสรรหาผู�รับประกันรายใหม�มาทดแทนอย�างสุดความสามารถ และหากไม�สามารถสรรหาผู�รับประกันรายใหม�ได� บร�ษัทจัดการขอสงวน
สิทธ�ท่ีจะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หร�อยกเลิกการประกันเง�นลงทุนและเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนให�เป�นกองทุนรวมท่ัวไป ท้ังน้ี ในการดำเนินการดังกล�าวจะเป�นไปตามดุลยพินิจ
ของผู�จัดการกองทุน โดยเป�นไปเพ่ือประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหน�วยลงทุน อน่ึง บร�ษัทจัดการจะดำเนินการแจ�งให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทุกรายทราบล�วงหน�าเป�นหนังสืออย�างน�อย 30 วัน
ก�อนวันท่ีเปล่ียนแปลงดังกล�าว รวมถึงเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัทจัดการ ท้ังน้ี ผู�ถือหน�วยลงทุนยังได�รับประโยชน�จากการรับประกันมูลค�าหน�วยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ
หร�อก�อนวันท่ีเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล�าว โดยหากมีความประสงค�จะขายคืนหน�วยลงทุน ก็จะได�สิทธ�ในการรับประกันมูลค�าหน�วยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ หร�อ
ก�อนวันท่ีเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล�าว เว�นแต�ในกรณีท่ีผู�ประกันเกิดเหตุท่ีทำให�ไม�สามารถรับประกันเง�นทุน อาทิ ล�มละลาย หร�อไม�ปฏิบัติตามข�อกำหนดในสัญญาประกัน
ซ�ง่ผู�ถือหน�วยลงทุนจะไม�ได�รับสิทธ�ในการประกันเง�นทุนตามที่กำหนดไว�ในโครงการได� ทั้งนี้ บร�ษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บร�ษัทจัดการ
รับทราบถึงเหตุการณ�ดังกล�าว บร�ษัทจัดการขอสงวนสิทธ�ท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาท่ีกองทุนได�รับแจ�งยกเลิกสิทธ�ประกันล�วงหน�าจากคู�สัญญาได� โดยจะต�องเป�นไปตามท่ีกำหนดไว�ใน
สัญญาการรับประกัน

5. นอกจากนี้ ผู�ประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณ�ดังต�อไปนี้
 กองทุนมีการชำระบัญช�
 กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผู�รับมอบหมายงานด�านการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไม�ได�รับความเห็นชอบจากผู�ประกันก�อน
 กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไม�ได�รับความเห็นชอบจากผู�ประกันก�อน

6. กองทุนเข�าเง�อ่นไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ�ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด เป�นเหตุให�กองทุนต�องเลิกโครงการก�อนครบกำหนดอายุโครงการ

7. ในกรณีที่ผู�ประกันเกิดเหตุที่ทำให�ไม�สามารถรับประกันเง�นทุน อาทิ ล�มละลาย หร�อไม�ปฏิบัติตามข�อกำหนดในสัญญาประกัน บร�ษัทจัดการขอสงวนสิทธ�ที่จะเลิกโครงการ
   ทั้งนี้ บร�ษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บร�ษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณ�ดังกล�าว

 


