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กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 
Krung Thai Trigger Fund5 KT-TRIG5 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 

รวบรวมขอมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 

 

รหัสกองทุน : K X H 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 

 

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 6 เดือน ได  

ดังนั้น หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อ กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

Krung Thai Trigger Fund5 : KT-TRIG5 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม  

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

(1) บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื ่อเปนไปตามเงื ่อนไขใดเงื ่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ดังตอไปน้ี  

(1.1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันขึ้นไป และทรัพยสินของ

กองทุนที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคา

หนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทํา

การใด หรือ    

(1.2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือทั้งหมด 

และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํ่ากวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

ทั้งน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1.1) หรือ (1.2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน ท้ังน้ี มูลคาหนวย

ลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 105 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

(2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถระดมทุน และ/

หรือไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนไดอยางเหมาะสม และ/หรือเพ่ือประโยชนโดยรวม

ของผูถือหนวยลงทุน และ/หรือปจจัยอ่ืนใดท่ีบริษัทตองยุตโิครงการซึ่งเปนไปท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขการขาย

หนวยลงทุน บริษัทจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไว 

นโยบายการลงทุน กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแหงหน้ี เงินฝาก และ/หรือลงทุน

ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางไดตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได โดยผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวน

การลงทุนไดในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพื่อใหเหมาะสมกับ

สภาวการณในแตละขณะ   

 

กองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการ

ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
 

 

ขอมูลสวนสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพัน 
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นโยบายการลงทุน (ตอ) กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งน้ี 

กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปน้ี  

1. ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

2. ตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-

investment grade)  

3. ตราสารแหงหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities)  

4. หลักทรัพยของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) 

 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ ่งตราสารหนี้ที ่มีอันดับความนาเชื ่อถือตํ ่ากวาที ่สามารถลงทุนได (non-

investment grade) เฉพาะกรณีที ่ตราสารหนี ้นั ้นไดร ับการจัดอันดับความนาเชื ่อถือที ่สามารถลงทุนได 

(investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

ท้ังน้ี การคํานวณสดัสวนการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน มิใหนับรวมถึงชวงเวลาดังตอไปน้ี โดย

ตองคํานึงถึงผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

(ก) ชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน 

(ข) ชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันกอนเลิกโครงการ 

(ค) ชวงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุนทําการขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ  

 

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน ให

บริษัทจัดการดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน

นับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติ

จากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุน

จะไดจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมจากผลตอบแทนของ

ตราสารท่ีกองทุนเขาไปลงทุนไว โดยการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งผู

ลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 

วันท่ีไดรับอนุมัติให

จัดต้ังกองทุนรวม 
17 ธันวาคม 2563 

วันท่ีเสนอขายหนวย

ลงทุนคร้ังแรก 

27-30 กรกฎาคม 2564 

มูลคาขัน้ต่ําของการ

สั่งซ้ือคร้ังแรก 

10,000 บาท 
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คําถามคําตอบเกี่ยวกับลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 
 

 

1. กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไม อยางไร ? 

• ไมมี      

 

2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด อยางไร ? 

• 1,000 ลานบาท โดยในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ

โครงการได ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ

โครงการ แตไมเต็มจํานวนท่ีเพ่ิมอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการ

ปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย

หนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมท่ีจะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

• เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนท่ีตองการกระจายความเสี่ยงไดในระดับปานกลางถึงสูงจากการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนใน

ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหน้ี และ/หรือหลักทรัพยและตราสารทางการเงิน ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินตางๆ ท่ีไดกําหนดไวใน

โครงการท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารท่ีมีคุณภาพและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะกับความเสี่ยง  

 

4. ปจจัยใดท่ีมีผลกระทบอยางมนีัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ? 

• เงินลงทุนของทานอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความผันผวนของราคาตราสาร การขาดสภาพคลอง และการดําเนินงาน

ของผูออกตราสาร 

 

5. กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมท่ีมีผูประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเปนกองทุนรวมท่ีมุงรักษาเงินตนหรือไมอยางไร ? 

• กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนท่ีไมมีผูประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไมเปนกองทุนรวมท่ีมุงรักษาเงินตน  

 

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 

• วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ไมเกิน 1 ป  

• วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

 

******************************************* 
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

 

 
 

 

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอยางไร ? 

• วิธีการขายหนวยลงทุน 

กองทุนเปดเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (IPO) เพียงครั้งเดียว ระหวางวันท่ี 27-30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแตเวลาเริ่มเปดทําการของ

บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 

 

• จํานวนเงินลงทุนขัน้ต่ํา :  ลงทุนข้ันตํ่า 10,000 บาท หากคํานวณเปนหนวยลงทุนท่ีราคา 10 บาทตอหนวย คือลงทุนข้ันตํ่าจํานวน 

1,000 หนวย   

 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ดังน้ี 

1. กรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือธนาคาร กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขา ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คาํสั่งหักบัญชี

ธนาคาร เช็ค หรือดราฟต สั่งจายในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5” และนําฝากไดท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  

- เลขท่ี 153-6-11669-6 

 

2. กรณีท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังตอไปน้ี รายละเอียดตามตารางดานลาง ท้ังน้ี บริษัท

จัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใน

ภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

• ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

• บริษัท ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากดั • บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จํากัด    

• บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด • บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

• บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด • บริษัทหลักทรัพยเอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด   

• บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด • บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส(ประเทศไทย) จํากัด • บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด • บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จํากัด  
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• บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน) • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด(มหาชน) • บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด  

• บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

 

ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต สั่งจายในนาม "บัญชจีองซ้ือหนวยลงทุนของ บมจ.หลกัทรัพย

จัดการกองทุน กรุงไทย" โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวเปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ไวท่ี 

สั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจงให

ทราบตอไป ซึ่งบริษัทจดัการเปดไวกับธนาคารพาณิชย ดังตอไปน้ี 

  - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะล ิ                                         เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 

   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) สํานักพระราม3                              เลขท่ีบัญชี 777-0-04854-1 

  - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3)      เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 

  - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามท่ี 3                 เลขท่ีบัญชี 057-1-07543-1 

  - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดษิฐ                เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 

  - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน)  สาขาชองนนทรี                        เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 

  - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี ่               เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  

 - ธนาคารพาณิชยอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจงใหทราบตอไป 

 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองยื่นชําระใหเสร็จสิ้นกอนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย

ภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายครั้งแรก บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทาน้ัน 

 

การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  

การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อหนวยลงทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5” สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน 

ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดตามวันและเวลา ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมลูสําคญั 

 

ในกรณีท่ีไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดงักลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือ

หนวยลงทุน และเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดในการ

เปดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 

ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และ

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไวท่ีบริษัท

จัดการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย

ลงทุนแลว  
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วิธีการสั่งซ้ือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสั่งซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอ

ขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียด

ตางๆ ใน “ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดท่ีจัดตั้งและ

จัดการโดยบริษัทจัดการเปนครั้งแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัท

จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดตามวันและเวลา ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญ 

 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการท่ีบริษัทจดัการกําหนด เพ่ือจองซื้อหนวย

ลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 ในการเสนอขายครัง้แรกได ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน

และสมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรยีบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุน

สามารถสงคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ 

เง่ือนไข และข้ันตอนวิธีการขอใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบรกิารธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกสอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

หรือผานบริการธนาคารทางโทรศพัท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเลค็ทรอนิกสอ่ืนใดในทํานอง

เดียวกัน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา

มี)  
 

เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  

กรณีบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา

หนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
 
กรณีนิติบุคคล  

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท  

(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม  

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ท้ังน้ี เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  
1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) ภายใน

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถ

เรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซือ้ภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อ

เทาน้ัน หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจดัการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืน หรืออาจรับชําระดวยบัตรเครดติ (ถามี) ซึ่งจะตองอยูภายใต

เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรอืวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพ่ิมเติมตอไป  

 

ท้ังน้ี สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค 

หรือดราฟตของธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเทาน้ัน  

 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันท่ีท่ีสั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชีจอง

ซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระท่ีบริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคาร

พาณิชยอ่ืนๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัท

จัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบ้ียรบัหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคาร

พาณิชยอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ  
 
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีชําระเงินคาซือ้หนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองยื่นชําระใหเสร็จสิ้นกอนเวลาเคลียริ่งของธนาคาร

พาณิชยภายในวันทําการกอนวันทําการสดุทายท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายครั้งแรก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทาน้ัน  

 

ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูสั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัท

จัดการ เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเตม็คาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได และ

สั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีไดทําการสั่งซือ้หนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซือ้หนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวย

ลงทุนและขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผู

สั่งซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสาํเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ

หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคาํสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ได

เรียกเก็บเงินตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรบัเงินคาซื้อหนวยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว  
 
ในกรณีท่ีการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูสัง่ซื้อหนวยลงทุน บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ัน และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตน้ันคืนใหกับผู

สั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  
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ท้ังน้ี วิธีการชําระเงินดวยบัตรเครดิต (ถามี) จะเปนไปตามเง่ือนไขและวิธีการใหบริการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเง่ือนไขและวิธีการในการใหบริการจะเปนไปตามท่ีผูใหบริการรายน้ันกําหนดข้ึน และเปนไปตามหลักเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีผูสั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดติอยู ภายในวันทํา

การถัดจากวันท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุน บรัษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 
 
2. อินเทอรเน็ต (Internet)  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
 
3. ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอ่ืนๆ  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน

บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกันตาม

หลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
การจัดสรรหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีสั่งซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวน

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวตอสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจดัสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ โดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ตามวันท่ีไดรับคําสั่งซื้อ

หนวยลงทุนและไดชําระคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายครั้ง

แรกกอนสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา

มี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ในกรณีท่ีมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน

จํานวนหนวยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใหแกผูสั่งซื้อ ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจดัสรรหนวย ลงทุนแตบางสวน

หรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา  

 

ท้ังน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมลูการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 

หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจดัสรรหนวย

ลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา 
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การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนมผีลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวตอสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจดัสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวย

ลงทุนสวนท่ีไมไดรับการจดัสรรแตบางสวนหรือท้ังหมดโดยไมมดีอกเบ้ีย เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทาง

ไปรษณียหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนใดตามท่ีอยูท่ีระบุในคําขอเปดบัญชี

กองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  

 

เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน  

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยตุิโครงการเน่ืองจากหลังสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถ

ขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจะยุติโครงการ เน่ืองจากขายหนวยลงทุนใหแกผู

ลงทุนไดถึง 35 ราย แตมีมลูคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน

ท้ังหมดพรอมท้ังดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียหรือโอนเงิน

เขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนใดตามท่ีอยูท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุนใหแกผูสั่งซื้อ

หนวยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในชวงดังกลาว (ถามี) อันเน่ืองจากความผดิพลาดของบริษัทจัดการ บริษัท

จัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินคาจอง

ซื้อจนครบถวน  

 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีอยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดย

บริษัทจัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได  

โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยตุกิารขายหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วันนับแตวันท่ียุติ

การขายหนวยลงทุนน้ัน และใหการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจงใหสํานักงานทราบ  

 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจาํหนายหนวย

ลงทุนใหแกผูซื้อหนวยลงทุนตามสดัสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง

ตามวรรคสอง และหากบริษัทจดัการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเน่ืองจาก

ความผิดของบริษัทจดัการกองทุนรวมเอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํา่กวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันท่ี

ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนครบถวน  
 

• วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

 รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไปตาม

เง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันขึ้นไป และทรัพยสินของกองทุนที่จะรับซื้อคืน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท และ

ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    
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(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืน

ไดไมตํ่ากวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทย

ตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนบัแต

วันที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวา

รอยละ 105 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปด

ใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการหลังจากการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติแลว ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได โดยเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือช้ี

ชวนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุน

อัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนของพันธบัตร หุนกู หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการ

ขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะติดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการ 

 

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดในแตละสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อ

คืนโดยมูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตองไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว 

 

 รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

ในกรณีที่ไมเกิดเหตุการณที่มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มขึ ้นจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกอง

ทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน โดยจะเปดใหมีการรับคําสั่ง

ขายคืนหนวยลงทุนอีกครั้ง ในวันทําการแรกนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน

กองทุนรวม เปนตนไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ จนถึง 15.30 น. 

 

ในกรณีขายคืนหนวยลงทุน ทานจะไดรับการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตั ิ
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2. กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน? 

• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชนกับ 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู ที ่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ

บุคคลดังกลาว  

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหนวยลงทุน

ดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี รวมถึงผูลงทุนท่ีใชตัวแทนหรือผูจัดการท่ีตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการ

ดังกลาว 

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4) 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

สําหรับผูลงทุนท่ีมลีักษณะดังกลาวขางตน 

 

3. กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ี

รับไวแลว และการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนอยางไร? 

• บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด

ไดในกรณี ดังตอไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ

เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

ดังกลาวไมถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับ

ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรบัรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 

• 1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ี 

ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังตอไปน้ี  

 

(1) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปน้ี  
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(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี  

1. การกระทําท่ีเปนความผดิมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะ

เปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  

3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  

 

(2) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอัน

เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการ

เงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

(3) อยูในระหวางดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวมตามขอ 22.1.1. (4) ของหนังสือช้ีชวนสวนขอมลูกองทุนรวม (ขอผูกพัน)  

 

(4) ในการจัดใหมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขาย

หนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี  

(ก) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับ

ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องจากเหตุจําเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ท้ังนี้ การระงับการซื้อขายหนวยลงทุนตองไม

เกินกวา 5 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน 

1. ไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล  

2. ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

ในกรณีท่ีมีการระงับการซื้อขายหนวยลงทุนตาม (3) (ข) วรรคหน่ึง ใหบริษัทจัดการแจงใหสํานักงานทราบโดยทันที ท้ังน้ี หากเปนการ

ระงับการซื้อขายหนวยลงทุนเกินกวา 1 วันทําการ สํานักงานอาจพิจารณาสั่งการใหบริษัทจัดการดําเนินการโดยประการใด ๆ เพ่ือ

คุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมหรือเพ่ือลดผลกระทบตอธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้เกิดขึ ้น ซึ ่งกอใหเกิด

ผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอน

เงินจากตางประเทศไดตามปกติ  

3. มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว 
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โดยเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน กองทุนจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

2. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยดุการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ

หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง

น้ันตางจากราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนท่ี

มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยดุขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและ

ผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุดรบัคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 

• เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 

หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจดัการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่ง

ขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วัน

ทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได   

 

4. วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร ? 

• การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง (“กองทุนตนทาง”) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน

รวมอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนํา

เงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซื้อ

หนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเหน็วาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมผีลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชน

ของผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการและแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน  

 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการเปด

ใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหเทาน้ัน  

 

 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

1 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีบรษัิทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

บริษัทจัดการจะเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน ในกรณีท่ีไมเกิดเหตุการณท่ีมลูคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนจน

เปนเหตุใหเลิกกองทุน ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 

1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ภายในวันและเวลาท่ีระบุในหัวขอ วันและเวลาในการสับเปลีย่นหนวยลงทุน  
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2) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน 

โดยระบุช่ือกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะ

ออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด และยื่นคาํสั่งตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหนวยลงทุน (ถามี) ท้ังน้ี บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนใหแกผูถือหนวย

ลงทุนไวเปนหลักฐาน  

3) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนน้ีผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนครั้งละไมตํา่กวาจํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของ

การสั่งขายคืนท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการ  

4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจาํนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือ

ในบัญชีข้ันตํ่าท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูใน

รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลีย่นหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

มีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอ่ืน ตามมูลคาข้ันตํา่ท่ีระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนํา

เงินไปซื้อหนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนไดระบุไว

ในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีทํารายการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน 

6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนน้ี และจํานวนเงินท่ีไดไมเพียงพอท่ีจะ

นําไปซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไมนําเงินดังกลาวมาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีตามท่ีระบุไวในคําสั่งสับเปลีย่นหนวย

ลงทุน  

7) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบรษัิทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

และบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปลีย่นหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได เน่ืองจากอยู

ในระหวางการดาํเนินการของบริษัทจัดการตามหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ) ขอ 11 “การไมขายไมรับซื้อคืนไมรับ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง” 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคาํสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว

เปนคําสั่งสบัเปลีย่นหนวยลงทุนของวันแรกท่ีจะเปดทําการสับเปลี่ยนครั้งตอไป 

8) เมื่อผูถือหนวยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นไมได หากรายการดังกลาวน้ัน บริษัทจดัการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสรจ็สิ้นสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 

ท้ังน้ี เง่ือนไขการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใตวิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไมตองแจงให

ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

 

2 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยเปนไปตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

3 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกสอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) 

หรือผานบริการธนาคารทางโทรศพัท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเลค็ทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติด

ประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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ราคาขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนกรณสีับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปน้ีเปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณสีับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน ดังน้ี  

1 การกําหนดราคารับซื้อคืนกรณเีปนกองทุนตนทาง จะใชราคารับซือ้คืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําสั่งสบัเปลีย่นหนวยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ไดทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลว หักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

2 การกําหนดราคาขายหนวยลงทุนกรณีเปนกองทุนปลายทาง จะใชราคาขายหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการท่ีบริษัทจัดการกําหนดข้ึน

เปนการท่ัวไป ท้ังน้ี วันทําการดังกลาวจะตองไมเกินวันทําการท่ีกองทุนไดรับเงินจากกองทุนตนทาง  

 

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามดุลยพินิจของผูลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีไมเกิดเหตุการณท่ีมูลคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเปนเหตุใหเลิกกองทุน

ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดยจะเปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในวันทําการแรกนับแต

วันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเปนตนไป ตามวันและเวลา ดังน้ี 

• ในกรณีเปนกองทุนตนทาง ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

(ถามี) ไดทุกวันทําการ จนถึง 15.30 น. 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทํารายการสับเปลีย่นหนวยลงทุนตามดลุยพินิจของผูลงทุน เปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบ

อัตโนมัติแทน โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุน ตาม

เง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 7. “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” 

 

- กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุน ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน

หัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน

เปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรอืกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบรษัิทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ

นับแตวันท่ีเกิดเหตุดังกลาว ท้ังน้ี การกําหนดราคารบัซื้อคืนของกองทุนและราคาเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสาร

ตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจะใชมูลคาหนวยลงทุนของวันทํา

การซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกําหนดเปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงให

ผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ

เว็บไซตของบริษัทจดัการ ท้ังน้ี บรษัิทจัดการจะคาํนึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 
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ในกรณีท่ีวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่ง

อาจเปนวันท่ีบริษัทจัดการเปดทําการแตมีคาํสั่งใหเปนวันหยดุการซือ้ขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

 

5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุนและขอจํากัดการโอนไวอยางไร? 

• ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพ่ือ

ประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ

สหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา

ของนิติบุคคลดังกลาว 3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือ

สงคําสั่งเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหนวยลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี รวมถึง

ผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคล

ดังกลาวตามขอ 1) – 4)  

 

ดังน้ัน บริษัทจัดการอาจจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนน้ันเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพ่ือประโยชนกับผู

ลงทุนท่ีมีลักษณะดังกลาวขางตน 

 

6. ผูถือหนวยลงทนุจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดจากชองทาง

ใด? 

• ทานสามารถติดตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทานไดจาก 

- Website : www.ktam.co.th  

- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 

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

 

 

 

1. กองทุนนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร? 

• บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสงมอบ

หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และใน

กรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสง

หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

 

 

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

http://www.ktam.co.th/


 

 

 

 

 

P a g e  17 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 
Krung Thai Trigger Fund5 

KT-TRIG5 

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

 

2. ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจํากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใตเง่ือนไขอยางไร ? 

• หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว  เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด

ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 
 

3. ชองทางและวิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของบริษัท

จัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม ? 

• ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต

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

4. กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธิี

เขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร? 

• ทานสามารถนําสงขอรองเรยีนไดท่ี 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 

- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

• กองทุนรวมมีนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติ

ตามน้ันกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแกผูลงทุนโดยไมชักชา ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม

สามารถตกลงกันได บริษัทจดัการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 

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

 

 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัชรา       ตันตริยานนท         ประธานกรรมการ  

2 นายสุรพล      โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 นายธนธัช      หงษค ู กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4 พลตํารวจโท จารุวัฒน   ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5 นายลือชัย      ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6 นายชาญวิทย  รุงเรืองลดา กรรมการ 

7 นายอนามัย    ดําเนตร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

8 นายพรชัย      ฐีระเวช กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

http://www.ktam.co.th/
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

9 นางชวินดา     หาญรตันกูล         กรรมการผูจดัการ 
 

รายชื่อผูบริหาร 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา หาญรตันกูล กรรมการผูจดัการ และรักษาการผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 

2 นายวิโรจน   ตั้งเจริญ รองกรรมการผูจดัการอาวุโส  ผูบริหารสายงาน ธุรกิจเครือขายธนาคาร 

3 นางสาวหัสวรา     แสงรุจ ิ รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

4 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน ธุรกิจลูกคาสถาบัน 

5 นางสาววรวรรณี ตั้งศริิกุศลวงศ รองกรรมการผูจดัการ  ผูบริหารสายงาน กลยุทธและปฏิบัติการ 
  

• จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 165 กองทุน (ขอมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

• มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 572,534,655,095.06 บาท (ขอมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

 

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผูจดัการและผูบริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน 

ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร ล ี ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารทุน 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารหน้ี 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกลยทุธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ กิจจาการ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนทางเลือก 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจํานงค ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน 

ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล ผูเช่ียวชาญดานกลยุทธการลงทุน 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 

8 นางสาวประไพ กวีวงศประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายบริหารความเสี่ยง 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 

9 นางสาวทิพวัลย ภัทรกิจนิธิกุล ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกํากับดแูลการปฏิบัติงาน 

ดํารงตําแหนง ผูสังเกตการณ 
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3. รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 
 

รายชื่อผูจัดการกองทุน  

รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

คุณยืนยง เทพจํานงค - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

University of Houston, U.S.A. 

- รัฐศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

2.  ผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

3.  ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

4.  ผูจัดการกองทุน – ตราสารทุน 

5.  ผูจัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

6.  เจาหนาท่ีสวนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนหลัก 

ฝายลงทุนตราสารทุน 

คุณอรวรรณ  

เกียรติพิศาลสกุล 

- ปริญญาโท U of Illinois at 

Urbana-Champaign (การเงิน) 

- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตรระหวาง

ประเทศ) 

1. ผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

2. รองผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

2. ผูจัดการกองทุน, บลจ. วรรณ จํากัด 

3. นักวิเคราะห/ผูจัดการกองทุน, บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศ 

    ไทย) จํากัด 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี1 

ฝายลงทุนตราสารทุน 

คุณรัชวุฒิ  

ชัยทรัพยอนันต 

-  Msc. Finance and Management 

University of Exeter 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการธนาคาร

และการเงินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

2. รองผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

3. ผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

4. ผูจัดการกองทุน ฝายบริหารกองทุนสวนบุคคล,  

บมจ.หลักทรัพยกรุงศรี 

5. ผูชวยผูจัดการ ฝายวาณิชธนกิจ, บมจ. หลักทรัพย

ฟนันเซีย ไซรัส 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี1 

ฝายลงทุนตราสารทุน 

คุณชนัต คงพัฒนสิริ 

 

บริหารบัณฑิต สาขาการเงิน ภาคอังกฤษ 

(BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1. เจาหนาท่ีอาวุโส ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 

Financial data associate, Morningstar Thailand 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี1 

ฝายลงทุนตราสารทุน 

คุณแสงจันทร ลี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ

ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) ,

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุง

ไทย 

2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

3. ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 

4. ผูจัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน,  

บลจ.กรุงไทย 

5. ผูจัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด  

6. ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล บล. เอกธํารง 

7. ผูชวยนักวิเคราะห สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผูจัดการกองทุนรองท่ี2 

ฝายลงทุนตราสารทุน 
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4. รายชื่อผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

• ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน) 0 2111 1111 

• ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 0 2697 5454 

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  02-274-9400, 02-276-1025 

• บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0 2648 3333 

• บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 0 2223 2288 

• บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 0 2305 9000 

• บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 0 2658 8888 

• บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 0 2648 1111 

• บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2363 6736 

• บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด   0-2680-5000 และ 0-2034-4700 

• บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลสั จํากัด  0 2680 1111 

• บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด  02 508 1567 

• บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 0 2672 5999 

• บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน) 0 2287 6950 

• บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 0 2949 1999 

• บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0 2658 5800 

• บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 0 2863 8333 

• บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0 2659 7000 

• บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  0 2696 0000 

• บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 0 2231 8600 

• บริษัทหลักทรัพย ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 0 2841 9000 

• บริษัทหลักทรัพย ดบีีเอส วิคเคอรส(ประเทศไทย) จํากัด 0 2857 7000 

• บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 0 2343 9555 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0 2217 8888 

• บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด(มหาชน) 0 2231 3777 

• บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 0 2831 8300 

• บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2635 1700 

• บริษัทหลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2222 5900 

• บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จํากัด    094 5696 667 

• บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 0 2009 8000 

• บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2088 9999 

• บริษัทหลักทรัพยเอสบีไอ ไทย ออนไลน จาํกัด 0 2108 8666 
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับชองทางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

• บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด 0 6220 6677 

• บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด  0 2680 5000 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด 0 2266 6697-8 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด  0 2861 4820 ตอ 544,545,546 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จํากัด  0 2107 1664 

• บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา จํากัด 0 2026 5100 
 

 ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 
 

5. รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 

• บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

6. รายชื่อผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

• ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทรศัพท : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 

นอกจากหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุนดวย 
 

7.รายชื่อผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 

•  นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล  และนางขวัญใจ  เกียรติกังวาฬไกล 

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท : 0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร : 0-2294-2345 
 

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

 

 

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ไดผานชองทางใด? 

• - Website : www.ktam.co.th  

- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

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

http://www.ktam.co.th/
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กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 เปนกองทุนท่ีมีนโยบายท่ีจะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรา

สารแหงหน้ี  เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพยหรอืทรัพยสนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางไดตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได โดยผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนไดในสัดสวนตั้งแต

รอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ โดยบริษัทจัดการมีการบริหาร

ความเสี่ยงของกองทุน โดยสามารถสรุปได ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 
ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลําดับตามโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นและนัยสําคัญของผลกระทบ

จากมากไปหานอย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย หรือทรัพยสินที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับ

ผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว และเปนความเสี่ยงท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กําหนดไวอยาง

เครงครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ อยางเหมาะสม โดยปกติแลวความผันผวนของราคาหลักทรัพยมักไมเกี่ยวของกับ

แนวโนมในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพยดังกลาว แตจะเปนเรื่องของความสมดุลระหวางผูซื้อและผูขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจาก

การซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเปนราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกลาวไดในราคาทีน่าสนใจแลว บริษัทจัดการก็เหน็วาความ

ผันผวนดังกลาวในบางกรณีก็ถือเปนโอกาสในการลงทุน ดังน้ัน กอนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะหภาวะตลาด ความนาเช่ือถือของผู

ออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลง รวมถึงจะติดตาม

ภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวะการณอยางสมํ่าเสมอ 

 

2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไม

สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคา

ทรัพยสินสุทธิกองทุนได        

 

 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปจจยัความเส่ียงในการลงทุนของกองทุน 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ผูจัดการกองทุนจะวิเคราะหความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร และวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคา เพื่อใหสินทรัพยที่ลงทุนมี

คุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอยางเหมาะสม 

 

3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการที่ซื ้อหรือขายตราสารไมไดใน

ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว เน่ืองจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ผูจัดการกองทุนจะใชความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารใหสอดคลองกับสภาวะการณลงทุนน้ัน ๆ จะสามารถลดความเสี่ยงน้ีลงได 

 

4) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจน้ันๆ ใหมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ผูจัดการกองทุนจะทําการวิเคราะหและประเมินคุณภาพของหลักทรัพยและผูออกหลักทรัพย และเลือกลงทุนในบริษัทที่ไดวิเคราะหแลววามี

ปจจัยพ้ืนฐานดี รวมท้ังทําการติดตามขอมูลของบริษัทน้ันๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทของผูออกตราสาร

มีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางท่ีนาจะเกิดผลกระทบตอกองทุน ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยน

แผนการลงทุนเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมตอสภาวการณท่ีเกิดข้ึน 

 

5) ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) 

มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความ ผันผวนมากกวาการลงทุนใน

หลักทรัพยพ้ืนฐาน (Underlying Security) 

นอกจากน้ัน ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังน้ี 

- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมไดรับ

ผลตอบแทนใดๆ 

- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งในกรณีท่ีเปนการขายสิทธิในการซื้อ (short call 

option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงท่ีไมมีขอจํากัด เน่ืองจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสุด 

- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสนิทรัพยอางอิงที่เปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคา

ของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน 

- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญา สวอปมีผล

ขาดทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการปองกัน

ความเสี่ยงดังกลาวอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขามกับท่ี

กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว 

กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย ซึ่งผูจัดการกองทุนจะทําการพิจารณาการลงทุน วิเคราะห 

และติดตาม รวมท้ังประเมินผลตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และผลการลงทุนอยางตอเน่ือง  
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายท้ังหมด 

ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (2) 
อัตราตามโครงการ  

(ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม) 
1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได (3) ไมเกินรอยละ 5.885 ตอป 
• คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกินรอยละ 2.14 ตอป (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.535) 
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินรอยละ 0.0749 ตอป (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.024075)    
• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.214 ตอป (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.107) 
• คาธรรมเนียมอ่ืนๆ    ไมเกิน 3.4561 ตอป 

 คาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม(4) ไมเกินรอยละ 2.14 ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายไดแลว
ท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน  (ปจจบัุนเรียกเก็บ 1.07) 

 คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,070,000 บาท 
2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได  
• คาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีจายจริง  

หมายเหตุ 
(1) เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(2) ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
(3) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.885 ตอป ของมูลคาทรพัยสิน
ทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว
ไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง 
(4) ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายไดแลวท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน (บริษัทจัดการไมไดจัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายป) ท้ังน้ี บริษัทจะ
คํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวตั้งแตวันแรก และจัดเก็บครั้งเดียว โดยจะจัดเก็บภายใน 5 วันทําการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน อัตราตามโครงการ (1) 
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมม ี
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน(2) ไมเกิน 1.00   
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขา ไมม ี
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนออก ไมเกิน 1.00   
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน  ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน 
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหตุ 
(1) เปนอัตราท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว ไมเกิน 1.00% ของมูลคาซื้อขาย ก็ตอเมื่อกองทุนถึงเปาหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 6 

เดือน  
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อัตราสวนการลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

 

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

 

ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตตํ่ากวา 2 อันดับ

แรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามท่ีระบุในขอ 3.13.1 สวนท่ี 2 ขอ 1   ไมจํากัดอัตราสวน 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรบัฝากหรือผูออกตราสารมีลักษณะอยาง

ใดอยางหน่ึงดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน  ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% (หรือหรือไมเกิน 10% เมื่อเปน

การลงทุนในตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมี

ภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit 

rating แบบ national scale) 

 5 ตราสารท่ีมลีักษณะครบถวนดังน้ี 

5.1  เปนตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือศุกูก ท่ีผูออกจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

       5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

       5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมรีายละเอียดตามแบบ 

filing 

       5.2.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ีนอยกวาหรอืเทากับ 397 

วัน  นับแตวันท่ีลงทุน และไมไดมลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  

                  5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังน้ี 

                 5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท

เครดติฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย  

                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย  

                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย 

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี มากกวา397 วัน นับแตวันท่ี

ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

 6 

 

ทรัพยสินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสาํหรับผูลงทุน

ท่ัวไปของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แตไมรวมถึงตราสารทุนท่ีผูออกตรา

สารอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทําใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพย

ซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)  

 

6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทย ซึ่งหุนของ

บริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสําหรับผูลงทุนท่ัวไปของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (แตไมรวมถึงบริษัทท่ีอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุ

ท่ีอาจทําใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย) 

 

6.3  หุนท่ีอยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

 

6.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) ท่ีม ีissuer rating อยูใน

ระดับ investment grade 

 

6.5 ธุรกรรมดังน้ี ท่ีคูสญัญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 

       6.5.1 reverse repo 

       6.5.2 OTC derivatives 

 

6.6 หนวย infra หรือหนวย property ท่ีมีลักษณะครบถวนดังน้ี 

       6.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสําหรับผู ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจ

ทําใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย)  

       6.6.2 เปนหนวยของกองทุนท่ีไมไดมีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

โครงสรางพ้ืนฐานอสังหารมิทรัพย หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนด  

 

รวมกันไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูง

กวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน 

      ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6.7  หนวย CIS ตามท่ีระบุในขอ 3.13.1 สวนท่ี 2 ขอ 2 ท่ีจดทะเบียนซื้อขายหรือ

อยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรัพย

สําหรับผูลงทุนท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แต

ไมรวมถึงหนวยดังกลาวท่ีอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทําใหมีการเพิก

ถอนหนวยดังกลาวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ)  

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการลงทุนใน

กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหารมิทรัพย หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนด และมลีักษณะตาม 6.7.1 

ไมจํากัดอัตราสวน 

 8 ทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ 1 - ขอ 7 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 

 

สวนท่ี 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุมกจิการ (group limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

 1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท

ดังกลาว  

ไมเกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ําหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดงัน้ี ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม 

                      2. derivatives on organized exchange 
 

สวนท่ี 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเงิน ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผูออก 

ผูสั่งจาย หรือคูสญัญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

1.2  ธนาคารพาณิชย 

1.3  บริษัทเงินทุน 

1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินท่ีกองทุนรวมไดรับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูสัญญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี     

  เวนแตเปนกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการนอย

กวา 1 ป ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับกองทุนรวม ท่ีอายุ

กองทุน คงเหลือนอยกวาหรือเทากับ 6 เดือน  

ท้ังน้ี เฉพาะ กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 ป  

      

 

 2 ทรัพยสินดังน้ี รวมกันไมเกิน 25% 
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2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีเง่ือนไขหามเปลี่ยนมือแตกองทุนรวมได

ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

หรือมีเง่ือนไขใหกองทุนรวมสามารถขายคืนผูออกตราสารได 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนน้ี 

 3 reverse repo ไมเกิน 25% 

 4 securities lending   ไมเกิน 25% 

 5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 8 ของสวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ี

คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตราสาร

หน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือศุกูก ท่ีมีลักษณะครบถวน ดังน้ี 

5.1  มีลักษณะตาม 5.1.1 และ 5.1.2 

       5.1.1 เปนตราสารท่ีมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

                 5.1.1.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

                 5.1.1.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมลูเปนการท่ัวไปโดยมรีายละเอียด

ตามแบบ filing 

                 5.1.1.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี นอยกวาหรือ

เทากับ 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.1.1.1 หรือ 5.1.1.2 ผู

มีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังน้ี 

                            5.1.1.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 ของขอ 5 สวนท่ี 

1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสญัญา (single entity 

limit)   

                            5.1.1.3.2  สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทย

เปนสมาชิก 

                            5.1.1.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศ ท่ีมลีกัษณะทํานอง

เดียวกับบุคคลตามขอ 5.1.1.3.1 – 5.1.1.3.2 

       5.1.2  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี มากกวา 397 วัน นับแตวันท่ี

ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

 

5.2  มี credit rating อยูในระดับตํา่กวา investment grade หรือไมม ีcredit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

หมายเหตุ : สาํหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวมไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ product limit 
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6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสีย่ง (hedging)  

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู  

 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

 1 หุนของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใตการจัดการของบริษัทจัดการรายเดยีวกันตองมี 

จํานวนหุนของบริษัทรวมกันนอยกวา 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทน้ัน  

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

และศุกูกของผูออกรายใดรายหน่ึง  

(ไมรวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครัฐตางประเทศ) 

2.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผูออก

ตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสดุ 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหมกอนครบรอบ

ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไมปรากฏในงบการเงินลาสดุ บลจ. อาจนํามูลคา

หน้ีสินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินลาสุด

ดวยก็ไดโดยขอมลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตองเปนขอมูลท่ีมีการเผยแพรเปนการ

ท่ัวไป และในกรณีท่ีผูออกตราสารไมมีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปดเผยไวในงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด (รวมถึงกรณียังไมครบกําหนดการจดัทํา

งบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร) ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคา

การออกและเสนอขายตราสารตามขอน้ีของผูออกรายน้ันเปนรายครั้ง เวนแตใน

กรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond 

issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

 2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอน้ีโดยเปนตราสารท่ีออกใหมและมี 

credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade หรือไมมี credit rating 

ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม

เกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแต

กรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond 

issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  

1. ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวา

ดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บริษัทหลักทรัพย 

10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)  

3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรอื 

   กองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวยน้ัน   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดงัน้ี 

   (1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถวนดังน้ี 

          โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  

          (1.1)  มีขนาดเล็ก  

          (1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมอีายุไมเกิน 2 ป 

          (1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

   (2)  การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ี บลจ. เดียวกัน เปน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 

4 

 

หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 

 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย infra ท้ังหมดของกองทุน infra  

ท่ีออกหนวยน้ัน  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถวนดังน้ี 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายไุมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 

 

หนวย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย property ท้ังหมดของกองทุน property  

ท่ีออกหนวยน้ัน  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถวน

ดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายไุมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

 

ท้ังน้ี การคํานวณสดัสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุน

ของกองทุน และ/หรือท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

P a g e  31 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 
Krung Thai Trigger Fund5 

KT-TRIG5 

ขอแนะนํา 

♦ การกําหนดเปาหมายมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาทตอหนวยเปนเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

โดยอัตโนมัติเมื่อเปนไปตามเปาหมายน้ัน ไมใชการรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนไมสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก

จากกกองทุนน้ีในชวงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

♦ ในกรณีท่ีมีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช

ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได  

♦ ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุนและเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต หากตองการทราบ

ขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

♦ ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

♦ ทานสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวของ (Connected Person) ไดท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขาย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

♦ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับทีบ่ริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสนิ

อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด ทั้งนี้ ผูที่สนใจจะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการใน

รายละเอียดสามารถขอดูขอมูลไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

♦ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ท่ีสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขาย

หลักทรัพยของพนักงานได 

♦ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระ

ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

ไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

♦ ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต

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

♦ บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม

จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วาดวย หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือปองกันการใชบริการธุรกิจหลักทรัพยเปนชองทางใน

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

♦ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตองของ

ขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

ขอมูลน้ีรวบรวม ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 

 

 

   

 
 



 

 

 

 

 

P a g e  32 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 
Krung Thai Trigger Fund5 

KT-TRIG5 

ภาคผนวก 
 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) 5 ปยอนหลัง  

ต้ังแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2559 – 8 กรกฎาคม 2564 

 
 * ท่ีมา: Bloomberg ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2559 – 8 กรกฎาคม 2564 

** ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ปรับลดลงตั้งแตชวงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2564 (ลดลง -6.22% จาก

จุดสูงสุดที่ 1,642.80 จุด เมื่อ 14 มิ.ย. 64  ถึง จุดตํ่าสุดที่ 1,540.56 จุด ณ วันที่ 8 ก.ค. 64) จากความกังวลตอการใชนโยบายการเงินและ

แนวโนมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นเร็วกวาคาดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมรุนแรงขึ้น นําไปสูมาตรการล็อคดาวน ปดแคมปคนงานกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งการ

ปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยที่ระดับดัชนีฯ 1,543.67 จุด (8 ก.ค. 64) 

ราคาของหุนหลายตัวมีการปรับตัวลดลงกวามูลคาหุนตามปจจัยพื้นฐาน (Valuation) อยางมาก ในขณะท่ีมีปจจัยบวกในชวงถัดไปคือ สภาพ

คลองในตลาดการเงินยังมีอยูสูง อัตราดอกเบี้ยยังอยูในระดับตํ่า อัตราการฉีดวัคซีนสะสมเพิ่มขึ้นทั้งในไทยและตางประเทศสงผลใหกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจฟนตัว ซึ่งฝายวิจัยฯ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) ไดใหเปาหมายดัชนีฯ ป 2564 และ ป 2565 ไวที่ 1,650 

จุด และ 1,740 จุด ตามลําดับ สงผลใหโอกาสผลตอบแทนจากการลงทุนจากระดับราคาท่ีดัชนีฯ ปจจุบันอยูระหวาง 6.89% ถึง 12.72% 

เพื่อเปนการตอบรับโอกาสในการลงทุนดังกลาว KTAM จึงพิจารณาจัดตั้งกองทุน KT-TRIG5 ซึ่งมีกลยุทธการลงทุน แบบจับจังหวะ

การลงทุน (Market Timing) โดยพิจารณาจากระดับราคาหุนที่จะเขาลงทุนเพื่อมุงหวังผลตอบแทนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) 

เนนลงทุนหุนรายตัวท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดีและมีราคาตามมูลคาของปจจัยพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม (Bottom Up Approach) โดยเปนกองทุนท่ีกําหนด

เปาหมายผลตอบแทนใหแกผูถือหนวย 5% ภายในระยะเวลา 6 เดือน แตหากกองทุน KT-TRIG5 ไมสามารถสรางผลตอบแทน 5% ตาม

กําหนดระยะ 6 เดือน ดังกลาว กองทุน KT-TRIG5 จะเปดใหผูถือหนวยสามารถเลือกขายคนืหนวยลงทุนได แตไมสามารถซื้อหนวยลงทุนได 

ท้ังน้ี จึงเปนกองทุนท่ีเหมาะสําหรับนักลงทุนท่ีไมมีเวลาติดตามผลตอบแทนและจับจังหวะการลงทุน 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

รหัสกองทุน :   K X H   

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ) 

รวบรวมขอมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 

กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

Krung Thai Trigger Fund5 
KT-TRIG5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

สอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที ่

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430  

Callcenter@ktam.co.th 

 



 

 

 

P a g e  1 | หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

Krung Thai Trigger Fund5 

 

KT-TRIG5 

 

คําจํากัดความ / คํานิยาม :  

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

    

กองทุนรวม  หมายถึง  กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

 

หนวยลงทุน  หมายถึง  กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

 

ผูถือหนวยลงทุน  หมายถึง  ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

 

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บรษัิทท่ีมีหุนท่ีไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย              

 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  ผูดแูลผลประโยชนของกองทุนเปดกรงุไทย ทริกเกอร ฟนด5 

 

นายทะเบียน  หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  หมายถึง  บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายใหทําหนาท่ีขายหรือรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนแลวแตกรณ ี

 

ท่ีปรึกษาการลงทุน  หมายถึง  ท่ีปรึกษาการลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง  

 

ท่ีปรึกษากองทุน  หมายถึง  ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง 

 

วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

 

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  หมายถึง  วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนดไวในโครงการ 

  

คําเสนอซื้อ  หมายถึง  คําเสนอซือ้หลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปท่ีผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ 

เง่ือนไข  และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ 

 

แกไขราคายอนหลัง  หมายถึง  แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังตั้งแตวันท่ีราคา

หนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 

 



 

 

 

P a g e  2 | หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

Krung Thai Trigger Fund5 

 

KT-TRIG5 

 

การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีมรีาคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการ

จายเงินซึ่งมีมลูคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองแทนการเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวยลงทุน 

 

บริษัทยอย  หมายถึง  บริษัทจํากัดท่ีตลาดหลักทรัพยจัดตั้งข้ึนและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด

ของบริษัทจํากัดน้ัน 

 

กิจการ  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย บริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัท

มหาชน จํากัด 

 

สถาบันการเงิน   หมายถึง  สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  

 

สมาคม  หมายถึง  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือทําการสงเสรมิและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน 

 

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดตามทะเบียนหนวย

ลงทุน เมื่อสิ้นวันท่ีคํานวณน้ัน โดยคํานวณมลูคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  

 

ราคาเสนอขายหนวยลงทุน  หมายถึง  ราคาขายหนวยลงทุนครั้งแรกซึ่งเทากับมูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวย

ลงทุน (ถามี)  

 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาหนวยลงทุนท่ีตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถา

มี) ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

สํานักงาน  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

คําอธิบายศัพทเร่ืองการลงทุนของกองทุนเพ่ือประกอบการอธิบายคํายอและความหมายของคํายอ รวมถงึคําศัพทท่ี ปรากฏในหัวขอ

ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมคําอธิบายศัพทนี้เปนอยางอ่ืน 

   

คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“กลุมกิจการ” บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดใหจัดทํางบการเงินรวม 

“กองทุนฟนฟู” กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
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คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศตาง ๆ ซึ่งไดแก 

1. กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตาม

กฎหมายวาดวยทรสัตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานตางประเทศท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการ

ลงทุนในลักษณะทํานองเดยีวกับกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานตาม 1. ท้ังน้ี ไมวากองทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

ดังกลาวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน property” กองทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูปแบบอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีอยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ

การจัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย 

2. ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพยท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเขาเปนคูสญัญาใน derivatives ท่ีมีลักษณะครบถวน

ดังน้ี 

1. ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหาผลประโยชนโดยการเก็งกําไร (speculate) 

2. มีผลใหความเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เปนการลดความเสี่ยงท่ัวไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพยสินท่ีตองการลดความเสี่ยง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเทา 

เงินฝาก” 

ทรัพยสินดังน้ี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมลีักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพยท่ีออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอตกลงท่ีเปนไปตามหลักชะรีอะฮ (Shariah) และมีลักษณะท่ีเทียบเคียงไดกับเงินฝาก โดยคูสัญญาท่ี

เทียบเคียงไดกับผูฝากสามารถเรียกคืนเงินตนจากคูสญัญาฝายท่ีเทียบเคียงไดกับผูรับฝากไดเต็มจํานวน ณ 

เวลาใด ๆ 
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คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“ดัชนีกลุมสินคา 

โภคภณัฑ” 

ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาโภคภัณฑหลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟอ” ดัชนีท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนอัตราเงินเฟอ 

“ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแปลงสภาพเปนหุนได 

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1. ตั๋วเงินคลัง 

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 

3. พันธบัตรB/E P/N ศุกูก หรือหุนกู ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟนฟูเปนผูมีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 

ตางประเทศ” 

ตราสารท่ีมรีูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลตางประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง 

หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน แตไม

รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตลาดซื้อขาย 

หลักทรัพยตางประเทศ” 

ศูนยกลางหรือเครือขายใด ๆ ท่ีจัดใหมีข้ึนเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศ โดยมลีักษณะครบถวน

ดังน้ี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจากผูเสนอซื้อหลายรายและผูเสนอขายหลายราย 

2. มีการกําหนดหลักเกณฑหรือจดัใหมีระบบ ซึ่งกําหนดเก่ียวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพยไวเปนการ

ลวงหนา โดยผูใหบริการไมอาจใชดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเปนประการอ่ืน และผูเสนอซื้อเสนอขาย

ยินยอมท่ีจะผูกพันตามหลักเกณฑหรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแหงประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย 

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย 

“บลจ.” บล. ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนสวน

บุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพยท่ีไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในSET 
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คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“บริษัทยอย” บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการ

จัดทําและเปดเผยลาสุด ท้ังน้ี หากไมมีงบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชี

รายช่ือผูถือหุนลาสุด 

“บริษัทใหญ” บริษัทใหญตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการ

จัดทําและเปดเผยลาสุด ท้ังน้ี หากไมมีงบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชี

รายช่ือผูถือหุนลาสุด 

“แบบ filing”  แบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายหลักทรัพย 

“ใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงซึ่งกําหนดใหเปนหลักทรัพยตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 

6) 

“ผูมีภาระผูกพัน” ผูท่ีมีภาระผูกพันในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก

หลัง หรือผูคํา้ประกัน แลวแตกรณ ี

“ศูนยซื้อขาย 

derivatives” 

ศูนยซื้อขายดังน้ี 

1. ศูนยซื้อขายderivatives ท่ีไดรบัใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสญัญาซื้อขายลวงหนา 

2. ศูนยซื้อขายderivatives ซึ่งจดัตั้งข้ึนและใหบริการไดตามกฎหมายตางประเทศและไดรับการยอมรบัจาก

สํานักงาน 

“หนวย CIS” หนวยของกองทุนอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ

การจัดการ กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 

2. หนวยของกองทุนCIS ตางประเทศ 

“หนวย infra” หนวยของกองทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐานซึ่งอยูในรูปแบบอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

1. กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตาม

กฎหมายวาดวยทรสัตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานตางประเทศท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการ

ลงทุนในลักษณะทํานองเดยีวกับกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานตาม 1. ท้ังน้ี ไมวาจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรสัต 

หรือรูปอ่ืนใด 
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“หนวย property” หนวยของกองทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูปแบบอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีอยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ

การจัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย 

2. ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพยท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุนกูระยะสั้น” หุนกูท่ีมีกําหนดเวลาชําระหน้ีไมเกิน270 วันนับแตวันท่ีออกหุนกู 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวช้ีวัดของกองทุน ซึ่งเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับ

นโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ 

2. ผูทําหนาท่ีบริหารจัดการกองทุนCIS ตางประเทศ 

“concentration 

limit” 

อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสยีในกิจการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อัตราสวนการลงทุนท่ีคูสญัญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงาน เวนแตท่ี

กําหนดไวเปนการเฉพาะในภาคผนวก 5 สวนท่ี 5 

“credit derivatives” derivativesท่ีมลีักษณะเปนการเคลื่อนยายความเสี่ยงดานเครดติของทรัพยสินท่ีไดรับการประกันความเสีย่ง

จากคูสัญญาฝายหน่ึงไปยังคูสัญญาอีกฝายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูสัญญาฝายหน่ึงซึ่งมีภาระผูกพันท่ี

จะตองชําระเงินใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณท่ีมผีลตอการชําระหน้ี (credit event) ของ

ทรัพยสินท่ีไดรับการประกันความเสี่ยง จะไดรบัผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียมสําหรับการมภีาระผูกพัน

ดังกลาว 

“credit event” เหตุการณท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการชําระหน้ีตามท่ีระบุในขอตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความนาเช่ือถือท่ีจัดทําโดยCRA ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการชําระหน้ีตามตราสารหรือ

สัญญา 
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“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคาunderlying ของตราสารหรอื

สัญญา แลวแตกรณ ี

“derivatives” สัญญาซื้อขายลวงหนา 

“derivatives on 

organized exchange” 

derivatives ท่ีซื้อขายในศูนยซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราสวนลดของหลักทรัพยหรือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใชในการคํานวณมลูคาของหลักทรัพยหรือตรา

สารน้ัน 

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) 

“group limit” อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุมกิจการ โดยการนําอัตราสวนการลงทุนในแตละบริษัทท่ีอยูในกลุม

กิจการมาคํานวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความนาเช่ือถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit rating ในระดับท่ีใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอประชาชนเปนการท่ัวไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความนาเช่ือถือของหลักทรพัยหรือทรัพยสิน 

“issuer rating” อันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารหรือคูสัญญา 

“market price” มูลคาตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit rating ในระดับท่ีใชเปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดยออมผานการลงทุนในตราสารหรอื

สัญญาท่ีใหผลตอบแทนโดยอางอิงอยูกับทรัพยสิน ซึ่งเปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงในทรัพยสินน้ัน 

“notional amount” มูลคาตามหนาสัญญาของderivatives 

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพยสนิท่ีขอตกลงตามcredit derivatives อางอิงถึง (obligation category & 

obligation characteristics) 
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“options” สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายลวงหนา” ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญตัิสญัญาซื้อ

ขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซือ้ขาย derivatives 

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน ซึ่งไดจากการคํานวณคาตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน 

“regulated market” ศูนยกลางท่ีจัดชองทางการสื่อสารระหวางผูคาเพ่ือใหเกิดการเจรจาตอรองซื้อขายตราสารระหวางกันได 

รวมท้ังใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารน้ัน โดยศูนยกลางดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของทางการ

หรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดแูลดานหลักทรัพยหรือตราสารท่ีมลีักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยมืหลักทรัพย (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending” ธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพย 

“SET” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“single entity limit” อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมสีัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย (Securities 

Finance Corporation) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง 
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5  

 

1.2. ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Trigger Fund5  

 

1.3. ช่ือยอ :  KT-TRIG5  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  

 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : -  ป -  เดือน -  วัน  

 

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : -  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

(1) บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี  

(1.1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํา่กวา 10.5555 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตจิะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมลูคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท และทรัพยสินของ

กองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

(1.2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํ่า

กวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

ท้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1.1) หรือ (1.2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ท้ังหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 

105 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

(2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถระดมทุน และ/หรือไมสามารถลงทุนใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของกองทุนไดอยางเหมาะสม และ/หรือเพ่ือประโยชนโดยรวมของผูถือหนวยลงทุน และ/หรือปจจยัอ่ืนใดท่ีบริษัทตองยตุิ

โครงการซึ่งเปนไปท่ีกําหนดไวในรายละเอียดโครงการขอ 5.2.7 เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน บริษัทจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผู

สั่งซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม  

 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป  
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1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท  

 

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  

ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได ไมเกินรอยละ 15 

ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แตไมเตม็จํานวนท่ีเพ่ิมอีกรอย

ละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนินการ

จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนา   

 

2.3. มูลคาท่ีตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 100,000,000.0000 หนวย  

 

2.5. ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อครัง้แรก : 10,000.00 บาท  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

2.7. มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซื้อครัง้ถัดไป : ไมกําหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

2.8. มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งขายคนื : ไมกําหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไมกําหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไมกําหนด  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

2.12. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาข้ันตํ่าขางตนตามขอ 2.6 – 2.11 (ถามี) ในอนาคต โดยไม

ถือเปนการแกไขเพ่ิมเตมิโครงการ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแหง และ/

หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัลด ยกเวนมูลคาข้ันตํ่าขางตนตามขอ 2.6 – 2.11 (ถามี) โดยมีมูลคาข้ันตํ่านอยกวาท่ีระบุไวในโครงการ

ในบางกรณีได เพ่ือรองรับการสงเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดสวนตามประเภททรัพยสิน และบริการตางๆ ของ

บริษัทจัดการ โดยเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหนวยลงทุน โดยข้ึนอยูกับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ   

 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน

ตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนท่ัวไป นิติบุคคล รวมถึงผูลงทุนสถาบัน เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจาก

การในตราสารแหงทุน ตราสารแหงหน้ี และ/หรือหลักทรัพยและตราสารทางการเงิน ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินตางๆ ท่ีไดกําหนดไวใน

โครงการท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารท่ีมีคุณภาพและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะกับความเสี่ยง  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  

 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

 

- ตราสารทุน : ไมกําหนดสดัสวนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหน้ี : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี 

- ทองคํา : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในทองคํา 

- น้ํามันดิบ : ไมกําหนดสดัสวนการลงทุนในน้ํามันดิบ 

- สินคาโภคภัณฑ : ไมกําหนดสดัสวนการลงทุนในสินคาโภคภณัฑ 

- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs : ไมกําหนดสดัสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs 

- กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ  

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ :  

 

3.5. นโยบายการกูยมื (ถามี) :   

กองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคืน 

(Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมสีัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :  ไมลงทุน  

 

3.8. กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) :  อ่ืน ๆ  

- การลงทุนของกองทุนเพ่ือจับจังหวะการลงทุน (market timing) ในการเขาลงทุน โดยพิจารณาจากระดับราคาหุนท่ีจะเขาลงทุนเพ่ือ

มุงหวังใหผลตอบแทนสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management) โดยเนนลงทุนหุนรายตัวท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดีและมีราคาตามมูลคาตาม

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม (Bottom Up Approach)  

 

3.9. ดัชนีช้ีวัด/อางอิง (Benchmark) :   

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน (%):100.00 

หมายเหตุ: 

 

หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรยีบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบ

นโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด 

คําอธิบายเก่ียวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุน

สามารถใชประโยชนจากขอมลูในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ 

ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ

เปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรยีบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดย

บริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู

ลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได  
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3.10. ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน :  จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน  

 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุน trigger 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแหงหน้ี เงินฝาก และ/หรือลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางไดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได โดยผูจัดการกองทุนจะปรบัสัดสวนการลงทุนไดในสดัสวนตัง้แตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ   

 

กองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคืน 

(Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร 

ดังตอไปน้ี  

1. ตราสารท่ีมีลักษณะของสญัญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

2. ตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade)  

3. ตราสารแหงหน้ีท่ีไมไดรับการจดัอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities)  

4. หลักทรัพยของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) 

 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณท่ีี

ตราสารหน้ีน้ันไดรับการจดัอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

ท้ังน้ี การคํานวณสดัสวนการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน มิใหนับรวมถึงชวงเวลาดังตอไปน้ี โดยตองคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูลงทุนเปนสําคัญ โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือท่ี

แกไขเพ่ิมเติม 

(ก) ชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน 

(ข) ชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันกอนเลิกโครงการ 

(ค) ชวงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยาย

กองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ  

 

ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการดาํเนินการแกไข

สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันท่ีสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตาม

นโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว  
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3.12. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

เปนไปตามประกาศ  

 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในตางประเทศ :  

-  

 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสนิของกองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ : เปนไปตามประกาศ 

และกรณีท่ีการลงทุนไมเปนไปตามขอน้ีจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ีประกาศกําหนด  

 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี  

 

4.2. ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมม ี 

 

4.3. รายละเอียดเพ่ิมเตมิ (การแบงชนิดหนวยลงทุน) :  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

5. การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต บลจ.  

 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

-  
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต บลจ.  

 

6.3. การสั่งซื้อหนวยลงทุน :  

 

7. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซือ้คืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต บลจ.  

 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

- แบบอัตโนมัต ิ

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน ในกรณีท่ีไมเกิดเหตุการณท่ีมลูคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเปนเหตุให

เลิกกองทุน ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดใหมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตาม

วันและเวลาท่ีกําหนดในขอ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน: กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน โดยการรับซื้อคืนดังกลาวจะ

เปนไปตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการรบัซื้อคืน ซึ่งคาํนวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ

ประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคาหนวยลงทุนไม

ถูกตอง” 

 

โดยบริษัทจดัการจะเปดรับคําสั่งขายคืนลงทุนอีกครั้ง ในวันทําการแรก นับแตวันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียน

กองทรัพยสินเปนกองทุนรวม เปนตนไป 

  

(1) ชองทางในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลอืกขายคืนหนวยลงทุนได ดังน้ี 

(1.1) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดท่ีบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตามรายละเอียดวัน

ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในขอ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : กรณีแบบดลุยพินิจของผูลงทุน โดยกรอกใบคําสัง่

ขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวนและยื่นตอบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตั้งแตเวลาเปดทําการ 

จนถึงเวลา 15.30 น.  
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บริษัทถือวาคําสั่งขายคืนท่ีไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคาํสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนครั้งถัดไป  

 

ท้ังน้ี ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมผีูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุน

เปนมูลคาตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป  

 

(1.2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี 

และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  

 

(1.3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 

โดยบริษัทจดัการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน (ถามี)และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ กอนเปดใหบริการ 

 

(1.4) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 

บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี

บริษัทจัดการกําหนด  

 

(1.5) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกสอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมตัิ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเลค็ทรอนิกสอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติด

ประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

(2) เง่ือนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจาก

ผูถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  

 

ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณี

ท่ีบริษัทจัดการอยูในระหวางการดาํเนินการตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหนวย

ลงทุนของกองทุนน้ีเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดการโดยบริษัทจัดการ  
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อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนไมมีมลูคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีน้ันไมมีการตดิตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

 

(3) การจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคนืหนวยลงทุน  

การจัดสรรการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีท่ีสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมเีงินสด

ไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะน้ันใหผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอม

กันน้ันตามสดัสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละรายสั่งขายคืนมาน้ัน ยกเวนในกรณีตามขอ "การเลือ่น

กําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง" หรือ 

"การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจดัการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนเปนจาํนวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คณูจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารบัซือ้คืน

หนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี

คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน ท้ังน้ี จํานวนหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตดัทศนิยม

ตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  

 

การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวยลงทุน

ตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนท่ีสั่งขายคืน  

 

ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนเกินกวาจาํนวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียน ผูถือ

หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนสัง่ขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผู

ถือหนวยลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามลูคาข้ันตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมดของ

ผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมดน้ันดวยวิธีการเดียวกับหนวยลงทุนท่ีผูถือ

หนวยลงทุนสั่งขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท้ังหมดน้ัน ท้ังน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาข้ันตํา่ของการดํารงหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพ่ือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา

มี) ติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  

 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามการสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีสมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขขางตนเทาท่ีบรษัิท

จัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  

 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน  
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7.4.2 กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังหมด ตามสดัสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนถืออยู โดย

ถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน 

เมื่อเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสนิของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตจิะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมลูคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท และทรัพยสินของ

กองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํา่

กวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

ท้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังหมด

ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํา่กวารอยละ 105 

ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

บริษัทจัดการจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยงักองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 

หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลีย่นหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตดุังกลาว โดย

บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุน และบริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิใหแกผูถือ

หนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซือ้คืนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะใชมูลคาหนวย

ลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตกรณีตามขอ 11 

 

อน่ึง ในกรณีท่ีกองทุนไดรับเงินปนผล และ/หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีลงทุน และ/หรือเงินท่ีไดรับจากการทยอยคืนเงินตนของตราสาร

หน้ีท่ีลงทุน และ/หรือเงินท่ีไดจากการคืนเงินเมื่อตราสารหน้ีครบกําหนดภายหลังจากท่ีเกิดเหตุการณตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี และ

กองทุนตองเลิกโครงการ บริษัทจัดการโดยผูชําระบัญชีจะสงเงินท่ีไดรับมาดังกลาวหลังหักคาใชจาย หรือชําระหน้ี หรือกันสวนเพ่ือชําระหน้ี

ท้ังหมดของกองทุนแลวใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียน

ผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน 

 

บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการดาํเนินการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจดัการไม

จําเปนตองแจงใหทราบหรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนอีกแตอยางใด และผูถือหนวยลงทุนจะไมโตแยงหรือยับยั้งการดําเนินการ

ดังกลาว ท้ังน้ี การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะทําใหจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายลดลง 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ 

หากมีการผิดนัดชําระดอกเบ้ียหรอืเงินตนของพันธบัตร หุนกู หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ

ประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสาํนักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ

คืน และจะรายงานการไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ หรือหยดุการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ พรอม

ท้ังแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
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7.4.3 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิ ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงิน

คารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และ/หรือวิธีการ

ชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน E-Wallet หรือ 

การโอนเงินผานระบบพรอมเพย (PromptPay) เปนตน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยถือวาไดรบัความเห็นชอบ

จากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเตมิโครงการ เวนแตเปนกรณรีับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตโิดยการสับเปลีย่น

หนวยลงทุนไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปดใหบริการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการรับซื้อคนืหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

เวนแตในกรณตีามขอ 10 

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคืนคาขายหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย

ลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการตามวิธีการท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนเห็นสมควร เชน การโอนหรือนําเงินเขาบัญชีเงิน

ฝากผูถือหนวยลงทุน หรือ การออกเช็คขีดครอมคาขายคืนหนวยลงทุนสั่งจายผูถือหนวยลงทุน หรือ การโอนเงินผานระบบพรอมเพย 

(PromptPay) เปนตน 

 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวันทําการนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน

รวม  

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- กรณีแบบดลุยพินิจของผูลงทุน 

ในกรณีท่ีไมเกิดเหตุการณท่ีมลูคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน

กองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยจะเปดใหมีการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอีกครั้ง ในวันทําการแรกนับ

แตวันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดอืนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม เปนตนไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่ง

ขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ จนถึง 15.30 น. 

  

- กรณีแบบอัตโนมัต ิ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไปตามเง่ือนไข

ใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสนิของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตจิะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมลูคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท และทรัพยสินของ

กองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํา่

กวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังจาํนวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยตราสาร
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ตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณ

ใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี โดยมูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํา่กวารอยละ 105 ของมูลคาท่ีตราไว 

(10 บาท)  

 

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบรกิาร

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการหลังจากการทํารายการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตแิลว ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนสามารถ

ดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอ่ืนได โดยเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนของกองทุนเปดกรุงไทย

ตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไมคดิ

คาธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ 

หากมีการผิดนัดชําระดอกเบ้ียหรอืเงินตนของพันธบัตร หุนกู หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ

ประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสาํนักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ

คืน และจะรายงานการไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมตัิ หรือหยดุการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ พรอม

ท้ังแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม

นอยกวา 30 วัน โดยจะติดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการ 

 

บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดในแตละสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนโดย

มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตองไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว 

 

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

 

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเตมิ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผู

ถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซต

ของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 

 

ในกรณีท่ีวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจ

เปนวันท่ีบริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือ่นการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่น

หนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร   
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8. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

 

8.1. ชองทางการสับเปลีย่นหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ิมเตมิ :  

สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต บลจ.  

 

9. การชําระคารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลกัทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทน 

บริษัทจัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน

แทนเงิน โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดน้ันทุกราย    

 

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได 

เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณดีังตอไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตสุมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบของ

ผูดูแลผลประโยชนแลว 

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจาํหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตสุมผล 

(ข) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรพัยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคนืหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม

เปดไมถูกตองโดยมีมลูคาตั้งแต 1 สตางคข้ึนไป และคดิเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาท่ีถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง

ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ (1) หรือ (2) ใหบริษัทจัดการปฏิบัตติามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1. เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนน้ัน เวนแตไดรับการผอนผนั

จากสํานักงาน 

2. แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอ

ผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

3. แจงการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมท้ังจัดสงรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของ

ผูดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะ

มอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดาํเนินการแทนก็ได 
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4. ในระหวางการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการรับซื้อคืน

หนวยลงทุนน้ัน โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดบัวันท่ีสงคําสั่งขายคืนกอนหลัง  

 

11. การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :  

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลีย่นหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนท่ีไดรับ

ไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนได ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังตอไปน้ี  

(1) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี  

1. การกระทําท่ีเปนความผดิมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน

กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  

3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสาํคัญ  

 

(2) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจดัการของตนอัน

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การ

เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจาํหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน และการเปนผูจดัการเงินทุนสัญญา

ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

(3) อยูในระหวางดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวมตามขอ 22.1.1. (4) ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (ขอผูกพัน) 

 

(4) ในการจัดใหมีเครื่องมือการบรหิารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขาย

หนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  

(ก) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกต ิ

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตสุมผลวาจําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความ

เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน อันเน่ืองจากเหตุจําเปนตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี ท้ังน้ี การระงับการซื้อขายหนวยลงทุนตองไมเกินกวา 5 

วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน 

1. ไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตสุมผล  

2. ไมสามารถคํานวณมลูคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

ในกรณีท่ีมีการระงับการซื้อขายหนวยลงทุนตาม (3) (ข) วรรคหน่ึง ใหบริษัทจัดการแจงใหสํานักงานทราบโดยทันที ท้ังน้ี หากเปนการระงับ

การซื้อขายหนวยลงทุนเกินกวา 1 วันทําการ สํานักงานอาจพิจารณาสั่งการใหบริษัทจดัการดําเนินการโดยประการใด ๆ เพ่ือคุมครอง

ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมหรือเพ่ือลดผลกระทบตอธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรพัยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมเีหตุการณอยางใดอยางหน่ึงดงัน้ีเกิดข้ึน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
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กองทุนรวมอยางมีนัยสําคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2. มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน

จากตางประเทศไดตามปกติ  

3. มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรบัชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรพัยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว 

 

2. เมื่อปรากฏเหตุซึ่งสงผลใหบริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไวแลว หรือจะหยดุรับคํา

สั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามขอ 1 และบริษัทจัดการประสงคจะดาํเนินการดังกลาว ใหบริษัทจดัการปฏิบัติ

ดังตอไปน้ี 

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืน หรือไมรับ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตตุามขอ 1 (2) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุด

รับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย 

(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคนื หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือการหยดุรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน พรอมท้ังแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดน้ันใหสํานักงานทราบโดยพลัน 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนตามขอ 1(2) หรือ(3) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังน้ี กอนการเปดรับคาํสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทํา

การสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคนื หรือคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุน  

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายรับซื้อคืน หรือ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรบัซื้อคืน หรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนท่ีไดรับ

มาแลว หรือหยุดรบัคําสั่งซื้อ คําสัง่ขายคืน หรือคําสั่งสบัเปลีย่นหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวย

ลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  

 

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยดุการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตาง

จากราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึนไปและคดิเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง และผูดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซื้อหรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปให

ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน   
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12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

เปนไปตามประกาศ  

 

13. เงือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  

• การโอนหนวยลงทุนสงผลใหบรษัิทจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ท้ังน้ี ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA เปนไป ตามท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการ

กองทุนรวม เรื่อง "ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน" 

• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม กับ  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมถ่ิีนฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล

ดังกลาว  

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี รวมถึงผูลงทุนท่ีใชตัวแทนหรือผูจัดการท่ีตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4)  

 

14. การจายเงินปนผล :  

 

14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  

 

 

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

 

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

 

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 5.885 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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 ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายท่ีเกิดจากการขอ

มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง อยางไรก็ตาม ผู

ลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงไดในหนังสือช้ีชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพ่ือแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ

กองทุน ณ วันสิ้นปบัญชีท่ีผานมา  

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. คาธรรมเนียมการจดัการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการจดัการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวน

แตคาธรรมเนียมการจดัการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณใน

ลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

   

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.0749 ตอปของมูลคาทรพัยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสนิ

ท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจดัการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการ

คํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.214 ตอปของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมลูคา

หน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ี

มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.2.4. คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไมม ี 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.2.5. คาธรรมเนียมการจดัจําหนาย :  

ไมม ี 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.2.6. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไมเกินรอยละ3.4561ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

(1) คาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายไดแลวท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน 

(บริษัทจัดการไมไดจัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายป) ท้ังน้ี บริษัทจะคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวตั้งแตวันแรก และจัดเก็บครั้งเดยีว 

โดยจะจัดเก็บภายใน 5 วันทําการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสนิเปนกองทุนรวม  

 

(2) คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ จะเรียกเก็บจากกองทุนตามท่ีจายจริง มีดังตอไปน้ี  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสมัพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการ

สัมมนาแนะนํากองทุน ในชวงเสนอขายครั้งแรก ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,070,000 บาท  

(ข) คาอากรแสตมป คาใชจาย คาธรรมเนียมตางๆ ในการซื้อขายหลกัทรัพยหรือหรือทรัพยสินอ่ืนของกองทุน หรือการลงทุนในหลักทรพัย 

และคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีซื้อหรือขายเพ่ือประโยชนในการจัดการกองทุนรวม  

(ค) คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในการใชบริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เชน การมีบัญชีกองทุนบริษัท

จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณยีากร คาสมุดเช็คหรือแบบฟอรมเช็ค 

คาบริการในการนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีซื้อหนวยลงทุนเขาฝากในบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการใช Telebanking เปนตน  

(ฆ) คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรอืทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน  

(ง) คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และคาแปลหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีกองทุน คําสั่งซื้อหนวยลงทุน 

คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ใบยืนยนั/ ใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) รายงานการถือหนวยลงทุน 

และแบบฟอรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุน  

(จ) คาธรรมเนียมตามกฎหมายกําหนดในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการยื่นขออนุมตัิจัดตั้งกองทุนรวมคาธรรมเนียมใน

การจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนตน  

(ฉ) คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และคาใชจายในการนําสงหนังสือบอกกลาว หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน รายงานประจํางวด 6 

เดือนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศตางๆ ในหนังสือพิมพรายวัน รายงานตางๆ หรือขาวสารถึง

ผูถือหนวยลงทุนและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกองทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทําข้ึนหรือมีหนาท่ีจดัทําข้ึนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด  

(ช) คาใชจายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานขอมูลและสถิติขอมลูของผูถือหนวยลงทุน  

(ซ) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการจัดการกองทุน เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย 

คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการ คาใชจายในการลงประกาศหนังสือพิมพ การขอมตผิูถือหนวยลงทุน คาไปรษณี

ยากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน ฯลฯ  

(ฌ) คาธรรมเนียมผูชําระบัญชี คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนหนวยลงทุน คาใชจายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน คาใชจายในการเฉลีย่หรือชําระเงิน หรือทรัพยสินอ่ืนคืนแกผูถือหนวย
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ลงทุนเมื่อเลิกกองทุน คาใชจายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคาใชจายอ่ืนๆ ในระหวางการชําระ

บัญชีและเลิกกองทุน คาจัดทํา คาพิมพ และคาใชจายในการนําสงหนังสือบอกกลาว ถึงผูถือหนวยลงทุน คาไปรษณยี คาถายเอกสาร 

ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเลิกกองทุน  

(ญ) คาใชจายในการสอบบัญชี  

(ฎ) คาใชจายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดเีพ่ือการรับชําระหน้ีใดๆ ของกองทุน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดาน

กฎหมายตางๆ ในการดาํเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงคาใชจายอันเก่ียวเน่ืองกับการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนแทน

การชําระหน้ีตามตราสารแหงหน้ี และคาธรรมเนียมผูประเมินทรัพยสินและคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการประเมินทรัพยสินอ่ืน  

(ฏ) คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ีฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีหรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสยีหายจาก

บริษัทจัดการเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยสวนรวม หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถามี)  

(ฐ) คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในการใชบริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เชน การมีบัญชีกองทุนบริษัทจัดการ

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณยีากร คาสมดุเช็คหรือแบบฟอรมเช็ค คาบริการ

ในการนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีซื้อหนวยลงทุนเขาฝากในบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน คาธรรมเนียมการใช Telebanking เปนตน  

(ฑ) คาใชจายในการออกเช็คคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการคืนเงินผูถือหนวยลงทุน  

(ฒ) คาแปลเอกสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  

(ณ) คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง เครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย และ/หรือของผูคํานวณและ

ประกาศดัชนี (Index Provider) ตามท่ีจายจริง และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือ

นํามาใชในการคํานวณตัวแปรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกองทุน ตามท่ีจายจริง  

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนเขาเง่ือนไขการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามสวนขอผูกพันขอ 22.1.6 บริษัทจัดการจะเปนผูรับผดิชอบ 

คาใชจายดังตอไปน้ี  

(ด) คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในการใชบริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เชน การมีบัญชีกองทุนบริษัท

จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณยีากร คาสมุดเช็คหรือแบบฟอรมเช็ค 

คาบริการในการนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีซื้อหนวยลงทุนเขาฝากในบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการใช Telebanking เปนตน  

(ต) คาใชจายในการออกเช็คคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการคืนเงินผูถือหนวยลงทุน  

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิมและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะเปลีย่นแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวตลอดจนการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองกับ

การเปลีย่นแปลงดังกลาวโดยถือวาไดรบัมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

 

15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : ไมม ี 

 



 

 

 

P a g e  28 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปดกรุงไทย ทริกเกอร ฟนด5 

Krung Thai Trigger Fund5 

 

KT-TRIG5 

 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคนืหนวยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

อน่ึง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละ

กลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิท

จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ” ไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว   

 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) :ไมม ี 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.3.3.2 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) :มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

อน่ึง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวย

ลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละ

กลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิท

จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจดัการ” ไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว   
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15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม ี 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

15.3.7. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  

- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  

- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพ่ือซื้อหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  

- คาธรรมเนียม คาใชจาย และ/หรือคาปรับการใชบริการผานบัตรเครดิต อันเน่ืองมาจากการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมเปนไป

ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอ่ืนๆ จากผูถือหนวยลงทุนท่ีขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปน

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีท่ีบริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอนหนวยลงทุน 

คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด  

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน เปนอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษี

อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของ 

กองทุนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  
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การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตาม ขอ 15.2.1 ขอ 15.2.2. และขอ15.2.3. บริษัทจัดการจะคาํนวณคาธรรมเนียม  

ทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณ

คาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดงักลาวไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจดัการ

จะเรยีกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดอืน และ/หรือภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันเลิกกองทุน  

 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุน ตามขอ15.2.6 (1) จะคํานวณตั้งแตวันแรก และจัดเก็บครั้งเดยีว โดยจะจดัเก็บภายใน 5 วันทําการ

นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสนิเปนกองทุนรวม  

 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุน 15.2.6 (2)(ก) ถึง (ณ) จะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายท้ัง

จํานวนหรือทยอยตดัจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะไดรับประโยชนจากคาใชจายน้ัน  

 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุน ตามขอ 15.2.6 (2)(ด) ถึง (ต) บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายดังกลาว โดยจะพิจารณา

กําหนดระยะเวลาท่ีใชในการตัดจายท่ีเหมาะสม  

 

ท้ังน้ี การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  

 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

การดําเนินการในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/

คาใชจาย 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพ่ิมคาธรรมเนียม/คาใชจาย 

1.1 ตามท่ีระบุไวในโครงการ 

1.1.1 ไมเกินอัตราท่ีระบุในโครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥ 

3 วันทําการกอนการเรียกเก็บ

เพ่ิมข้ึน 

1.1.2 เกินอัตราท่ีระบุไวในโครงการ1    

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราท่ีระบุ

ไวในโครงการ 

บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3 

และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 

15 วันนับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราท่ีระบุ

ไวในโครงการ 

เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบ

ลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียก

เก็บเพ่ิมข้ึน และแจงใหสํานักงาน
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ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ี

เปลี่ยนแปลง 

1.2 แตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติ3 เพ่ือแกไข

โครงการ 

2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย 

2.1 ตามท่ีระบุไวในโครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 

วันทําการนับแตวันท่ีมีการเรียก

เก็บลดลง 

2.2 แตกตางไปจากท่ีระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไข

โครงการ โดยใหถือวาสํานักงาน

เห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่อง

ดังกลาว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพ่ิมข้ึน 
2 การเปดเผยขอมลูตองกระทําโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางท่ัวถึง 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการจัด

ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

 

15.6. หมายเหตุ :  

 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน : ใน

ประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด และตามท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ

กองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปน้ี  

(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมลูคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ  

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ท้ังน้ี ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของ

สิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคํานวณราคาดงักลาว  
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(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมลูคาหนวยลงทุนของวันดังน้ี 

(ก)  วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ข)  วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสดุ โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมท่ีไมเปดใหซื้อขายหนวย

ลงทุนทุกวันทําการ ใหประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนของวันดังน้ีเพ่ิมเติมดวย 

     1.  วันทําการกอนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยใหประกาศภายในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเพ่ือ

ผูลงทุนประเภทสถาบัน 

     2.  วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ท้ังน้ี เฉพาะในกรณท่ีีกองทุนรวมกําหนดวันทําการซื้อขาย

หนวยลงทุนแตละครั้งหางกันเกินกวา 1 เดือน 

     3.  วันท่ีปรากฏเหตุการณท่ีนาเช่ือไดวาจะมีผลกระทบตอมลูคาทรัพยสินสุทธิหรือมลูคาหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคญั โดยใหประกาศ

ภายในวันทําการถัดไป 

 

(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสดุ โดยใหประกาศภายในวันทํา

การถัดไป  

 

การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปน้ี  

(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมลูมลูคาหนวยลงทุนท่ีจัดข้ึนโดยสมาคม (NAV Center) 

หรือชองทางอ่ืนท่ีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิและมลูคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได  

(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซตเพ่ือใหผูลงทุนทราบขอมลูดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมลูในการตัดสินใจ

ลงทุนได  

(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใชซื้อ

ขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมลูดังกลาวดวยหรือไมก็

ได  

 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มลูคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดเมื่อสิ้นวันทําการท่ีคํานวณน้ัน  

มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนท่ีประกาศขางตน ตองไดรับการรบัรองโดยผูดูแลผลประโยชน  

 

ในกรณีท่ีมลูคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม

เปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมลูคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของ

กองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี  

(3.1) คํานวณและประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  

(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมลูคาหนวยลงทุน

เพ่ือใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงท่ี 4 ข้ึน สวนมูลคาหนวยลงทุนเพ่ือใชในการคํานวณราคารับซื้อคนื

หนวยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  
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(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตดัทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง และ

ประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามท่ีคํานวณไดใน (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธเปน

ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  

 

ในกรณีท่ีมผีลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนน้ันรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน

เปด  

 

4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรบัยกเวนไมตองปฏิบัตติามขอ 2. เมื่อมีเหตุการณดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรบัซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวน

ในชวงระยะเวลาดังกลาว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันท่ีปรากฎเหตดุังกลาว   

 

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  

ประกาศทางเว็บไซตเพ่ือใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตดัสินใจลงทุนได  

 

อน่ึง หากมีเหตุทําใหบริษัทจดัการไมสามารถประกาศผาน Website ของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศ ผานชองทาง

อ่ืนใดท่ีเหมาะสม เชน NAV Center หรือหนังสือพิมพ เปนตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศในชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการ

จะแจงใหทราบลวงหนา โดยประกาศผานเว็บไซตของบริษัทจดัการ  

 

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

สวนท่ี 1 การดําเนินการกรณีมูลคาหนวยของกองทุนปดไมถกูตองและไดมีการประกาศไปแลว หรือราคาหนวยของกองทุนเปดไม

ถูกตอง 

ขอ กรณีท่ีมูลคา/ราคาหนวย 

ไมถูกตอง 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1 < 1 สตางค หรือ < 0.5 % 

ของมูลคา/ราคาหนวยท่ีถูกตอง 

1.1 จัดทําและสงรายงาน1 ใหผูดูแลผลประโยชน

ทราบถึงความไมถูกตอง โดยรายงานดังกลาวตองมี

สาระสําคญัดังน้ี 

1.1.1 มูลคา/ราคาหนวยท่ีไมถูกตอง 

1.1.2 มูลคา/ราคาหนวยท่ีถูกตอง 

1.1.3 สาเหตุท่ีทําใหมูลคา/ราคาหนวยไมถูกตอง 

ภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ี

พบวามูลคา/ราคาหนวยไม

ถูกตอง 
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ขอ กรณีท่ีมูลคา/ราคาหนวย 

ไมถูกตอง 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1.1.4 มาตรการปองกันเพ่ือมิใหมลูคา/ราคาหนวย

ไมถูกตอง ในกรณีท่ีความไมถูกตองไมไดมีสาเหตมุา

จากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคมุได  

    1.2 ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทําใหมูลคา/ราคาหนวยไม

ถูกตอง มีผลตอเน่ืองถึงการคํานวณมลูคา/ราคา

หนวยครั้งตอไป ใหแกไขมูลคา/ราคาหนวยให

ถูกตอง 

ตั้งแตวันท่ีพบวามูลคา/ราคา

หนวยไมถูกตอง 

2. ≥ 1 สตางค และ≥ 0.5% ของ

มูลคา/ราคาหนวยท่ีถูกตอง 

2.1 หลักเกณฑท่ัวไป 

2.1.1 คํานวณมูลคา/ราคาหนวยยอนหลังตั้งแตวันท่ี

พบวามูลคา/ราคาหนวยไมถูกตองจนถึงวันท่ีมูลคา/

ราคาหนวยถูกตอง 

  

2.1.2 ดําเนินการดังน้ี เฉพาะวันท่ีมูลคา/ราคาหนวย

เขาเง่ือนไข ตาม 2.  

  

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแกไขมลูคา/ราคาหนวย

ยอนหลัง1 

  

(ก) รายงานตองมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวใน 1.1 

โดยอนุโลม เวนแตในกรณีของรายงานการแกไข

มูลคา/ราคาหนวยยอนหลังของกองทุนเปด ใหระบุ

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อพบวาราคา

หนวยไมถูกตองไวแทนขอมูลตาม 1.1.4 

ภายในวันทําการถัดจากวันท่ี

พบวามูลคา/ราคาหนวยไม

ถูกตอง 

(ข) สงรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผูดแูลผลประโยชน

รับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัด

จากวันท่ีสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน 

ภายในวันทําการ 

ถัดจากวันท่ีคํานวณมูลคา/ราคา

หนวยยอนหลังเสร็จสิ้น 

    2.1.2.2 แกไขมูลคา/ราคาหนวยใหถูกตอง ภายในวันท่ีผูดูแลผลประโยชน

รับรองขอมูลในรายงานตาม 

2.1.2.1 
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ขอ กรณีท่ีมูลคา/ราคาหนวย 

ไมถูกตอง 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

    2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูลงทุน

สามารถรับทราบช่ือกองทุนท่ีมีการแกไขมลูคา/

ราคาหนวย และวัน เดือน ป ท่ีมีการแกไขมลูคา/

ราคาหนวย  

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ี

ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูล

ในรายงานตาม 2.1.2.1 

    2.2 หลักเกณฑเพ่ิมเตมิเฉพาะกองทุนเปด โดย

ดําเนินการเฉพาะมลูคา/ราคาหนวยของวันท่ีเขา

เง่ือนไขตาม 2. 

  

  

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไวในรายงาน

การแกไขราคาหนวยตาม 2.1.2.1 ดวย โดยใหอยูใน

สวนของการดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวา

ราคาหนวยไมถูกตอง 

ตาม 2.1.2.1 

  

    2.2.2 ชดเชยราคาตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 2 ให

แลวเสร็จ 

ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ี

ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูล

ในรายงานการแกไขราคาหนวย

ยอนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา 

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูซื้อหรือ

ผูขายคืนหนวยในชวงระยะเวลาท่ีราคาหนวยไม

ถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม 2.1.2.2 และ

การชดเชยราคา 

    2.2.4 จัดทํามาตรการปองกันเพ่ือมิใหราคาหนวยไม

ถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมท้ังสําเนารายงาน

การแกไขราคาหนวยยอนหลังตาม 2.1.2.1 ให

สํานักงาน เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยไมถูกตองมี

สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได ให 

บลจ. สงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวา

การท่ีราคาหนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย

ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมไดมาพรอมสําเนารายงาน

ดังกลาวแทน 

ภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ี

ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูล

ในรายงานตาม 2.1.2.1 

1ใหบริษัทจัดการจดัใหมีสาํเนารายงานไว ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานเขาตรวจ 
2 ไมใชกับกองทุนปดท่ีมีหนวยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  และไดประกาศการแกไขมูลคาหนวยตามระเบียบหรือ

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแลว 
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สวนท่ี 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสวนท่ี 1 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

  

1.ราคาหนวยท่ีไมถูกตอง < ราคาหนวยท่ีถูกตอง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีท่ีผูซื้อมีหนวยเหลืออยู ใหลดจํานวนหนวยของผูซื้อหนวยเปนจํานวนซึ่งมีมลูคา

เทากับสวนตางของราคาหนวยท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยท่ีถูกตอง 

1.1.2 กรณีท่ีผูซื้อไมมีหนวยเหลืออยู3 ใหจายเงินของ บลจ. ใหกองทุนเปด เปนจํานวน

เทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู 

1.1.3 กรณีท่ีผูซื้อมีหนวยเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยท่ีจะตองลด3 ใหดําเนินการดังน้ี 

1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรอื  

1.1.3.2 ลดจํานวนหนวยท่ีเหลืออยูน้ัน และจายเงินของ บลจ. ใหกองทุนเปดเปนจํานวน

เทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู  

1.2 กรณีรับซื้อคืน 1.2.1 กรณีท่ีผูขายคืนมหีนวยเหลอือยู 

1.2.1.1 เพ่ิมจํานวนหนวยของผูขายคืนเปนจํานวนซึ่งมมีูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวย

ท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยท่ีถูกตอง หรือ 

1.2.1.2 จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาใหผูขายคืน 

1.2.2 กรณีท่ีผูขายคืนไมมหีนวยเหลืออยู ให บริษัทจัดการจายเงินของกองทุนเปดเปน

จํานวนเทากับสวนตางของราคาใหผูขายคืน  

2. ราคาหนวยท่ีไมถูกตอง > ราคาหนวยท่ีถูกตอง 

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพ่ิมจํานวนหนวยของผูซื้อเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยท่ีไม

ถูกตองกับราคาหนวยท่ีถูกตอง หรือ 

2.1.2 จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาใหผูซื้อ  

2.2 กรณีรับซื้อคืน 2.2.1 กรณีท่ีผูขายคืนมหีนวยเหลอือยู ใหลดจํานวนหนวยของผูขายคืนหนวยเปนจํานวนซึ่ง

มีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยท่ีถูกตอง 

2.2.2 กรณีท่ีผูขายคืนไมมหีนวยเหลืออยู3 ให บลจ. จายเงินของ บลจ. ใหกองทุนเปดเปน

จํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู 

2.2.3 กรณีท่ีผูขายคืนมหีนวยเหลอือยูนอยกวาจํานวนหนวยท่ีจะตองลด3 ใหดําเนินการดังน้ี 

2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรอื 

2.2.3.2 ลดจํานวนหนวยท่ีเหลืออยูน้ันและจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปดเปน

จํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู 
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3 ไมใชกับกรณีท่ีราคาหนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลกัทรัพยตามราคาตลาดครั้งสดุทาย

ของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดแูลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตดุังกลาว 

หมายเหต ุ 

1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยรายใดมีมลูคาไมถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนําเงิน

ชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวย แตถาบุคคลดังกลาวไมมสีถานะเปนผูถือหนวยแลว ให บริษัทจัดการ

ชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา 

2. การจายเงินของกองทุนเปดเพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยตาม 1.2 หรือผูซื้อหนวยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัท

จัดการแทนกองทุนเปดก็ได 

 

17. ชื่อผูเกี่ยวของ :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจัดการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

 

17.2. ช่ือผูดูแลผลประโยชน :  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

 

17.3. ช่ือผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

 

ไมม ี

 

17.4. ช่ือของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

 

17.6. ผูสอบบัญชี :  
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ช่ือ : นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล  

ช่ือ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูสอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

 

17.7. การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

 

18.1. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  

 

18.2. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ไมเกิน 1 ป  

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  

 

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  

19.1 การแกไขเพ่ิมเตมิโครงการในกรณีดังตอไปน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจขอใหสํานักงานใหความเห็นชอบแทนการขอมตผิูถือหนวย

ลงทุนก็ได ท้ังน้ี สํานักงานอาจกําหนดเง่ือนไขใหบริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติเพ่ือประโยชนในการแกไขโครงการกอนใหความเห็นชอบก็

ได 

(1)  การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเก่ียวกับการขายและการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(2)  การเพ่ิมชนิดหนวยลงทุนท่ีไมทําใหสิทธิท่ีผูถือหนวยลงทุนมีอยูเดิมดอยลง 

(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราสวนการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายการลงทุน  

(4)  การชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ดังกลาวจะนําหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีไดรับไปลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรบัการจดัตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(5)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตองไมมีผลกระทบอยางมนัียสําคญัตอผูถือหนวยลงทุนรวมถึงไมทําใหผลตอบแทนและความเสี่ยง

ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคญั 

 

19.2 การแกไขเพ่ิมเตมิโครงการโดยใชวิธีการขอมติผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏวามติเสยีงขางมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไมเกินรอยละ 

55 หรือไมเกินรอยละ 80 หรือในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุน  หากปรากฏวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษเมื่อ

คํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 หรอืไมเกินรอยละ 80 ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐาน

เก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพ่ือใหผูดแูลผลประโยชนรับรองผลการนับมติน้ัน 
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19.3 การแกไขเพ่ิมเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการใหกระทําโดยการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งจะดําเนินการ

โดยการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือการสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุนก็ได  

 

บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธีการจัดการ ใหสํานักงานทราบ รวมท้ังแจงไปยังผูถือหนวยลงทุน

ทุกคนและเผยแพรในลักษณะท่ีผูลงทุนท่ัวไปสามารถเขาตรวจดูได เชนเว็ปไซตของบริษัทจดัการ ท้ังน้ี ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีมติให

แกไข 

 

19.4 การแกไขเพ่ิมเตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบตอสํานักงานในเรื่องดังตอไปน้ี ใหบริษัทจัดการยื่นคําขอ พรอมท้ังเอกสารหลักฐาน

ประกอบคําขอท่ีถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชนผานระบบท่ีจัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน และใหถือวาไดรับความเห็นชอบ

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อสํานักงานไดรับคําขอพรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบคําขอถูกตองครบถวนตามคูมือ

สําหรับประชาชนแลว  

(1) การแกไขเพ่ิมเตมิซึ่งมีผลใหผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 

(2) การแกไขเพ่ิมเตมิท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งท่ี

ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว  

 

การแกไขเพ่ิมเติมตามวรรคหน่ึง มใิหรวมถึงการขยายระยะเวลาระงับการซื้อขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑเก่ียวกับการจดัใหมีเครื่องมอื

การบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม  

 

(3) การแกไขเพ่ิมเตมิช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถูกตอง  

  

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดย

ไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัตใิหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

19.6 บริษัทจัดการอาจแกไขเพ่ิมเติมโครงการได โดยถือวาไดรับมตจิากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือขอกําหนดอ่ืนในทํานองเดียวกันใหกระทํา

ไดเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 

(1) การแกไขเพ่ิมเตมิซึ่งมีผลใหผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 

(2) การแกไขเพ่ิมเตมิท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งท่ี

ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(3) การแกไขเพ่ิมเตมิช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถูกตอง 

(4) การแกไขเพ่ิมเตมิท่ีไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคญัตอผูถือหนวยลงทุน รวมถึงไมทําใหผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคญั  

 

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผู

ถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังน้ี การขอมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 129 มาตรา 129/1 

มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
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20. ขอกําหนดอ่ืน ๆ :  

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณท่ีี

สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรอื

หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปลี่ยน แกไขเพ่ิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการจัดตั้งจดัการ และ/หรือวิธีการ

บริหารจดัการและการทําประกันภัยความรับผดิของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจดัการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวม

แทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมตโิดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจาํนวนหนวยลงทุนรวมกันเกิน

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เง่ือนไข หรือรายละเอียดตาง ๆ ฯลฯ ท้ังน้ี 

โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เรื่องท่ีเก่ียวกับการเพ่ิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต 

การแตงตั้งผูจดัการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน การเพ่ิมหรือยกเลิกจํานวนหนวย

ลงทุน และการชําระเงินใหผูขายคนืหนวยลงทุน การกําหนดเหตเุพ่ิมเติมกรณไีมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขายคนื

หนวยลงทุน หรือการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ท้ังน้ี การแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเตมิดังกลาว จะตองเปนไป

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทําได  

 

20.2) หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมี

ผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 

 

20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว

ในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวน้ันตองเปนทรัพยสินท่ีมมีูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยครั้งเกินความจําเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับประโยชนจาก

บุคคลดังกลาว (churning)  

 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรม

และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมไีวไดของกองทุนน้ันดวย  

 

บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชนของบริษัทได เน่ืองจากเปนขอหามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเรื่องท่ีไมพึง

กระทํา เวนแตเปนการรบัผลประโยชนท่ีผูใหบริการจดัใหแกบริษัทจดัการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเปนประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ีบริษัทจัดการ 

 

20.4) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน  

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปน้ี  
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(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนไดเฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน  

(2) เงินท่ีไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนตองนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวยลงทุน  

(3) จํานวนเงินกูยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตในกรณี

จําเปนและสมควรเพ่ือคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนใน

วงกวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(4) คูสัญญาในการกูยมืเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนน้ัน 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีคูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมน้ันจะตองไมอยูภายใตการจัดการของ

บริษัทจัดการน้ันเอง  

(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสญัญากูยมืเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน  

การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการกูยืมเงินแตละครั้งตองมี

ระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน  

 

นอกจากน้ี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยศูนยซื้อขาย

ตราสารหน้ีไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใชสญัญามาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายสุัญญาไมเกิน 90 วัน  

 

ท้ังน้ี ใหบริษัทจัดการจัดทําและจดัสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

20.5) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายท่ีเรยีกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) 

โดยมผีลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูทางภาษีใน

สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมไีวกับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ี

มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมาย

ตางประเทศท่ีเก่ียวของ”)  

 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาท่ีตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมลีักษณะตาม

หลักเกณฑท่ี FATCA กําหนด หนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสมัพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง

หนาท่ีในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน  

 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดรับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณ ีคือ  
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(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสิน

ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ซึ่งจะเริม่ตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขารวมผูกพันตน

ตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

หนวยลงทุน) มีหนาท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมท่ีเปน NPFFI  

 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขาย

และรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิ

ความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการ

ลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนไดอีกตอไป  

 

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดาํเนินงานรวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ี

เก่ียวของ และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย

ตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับ

ฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังน้ี  

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ

กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ช่ือ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 

จํานวนและมลูคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน) ท่ีมีอยูในบัญชีท้ังหมดของผูถือ

หนวยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ  

 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมือ่ขอมูลท่ีเคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพ่ือ

ยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและ

ขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว  

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ  

 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

ไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการ

ดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบรษัิท

จัดการแจงน้ีแลว และ/หรือไดดาํเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี  

(1) ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว  
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(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว  

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได 

เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน หากมกีาร

ดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน  

 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให

บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจ

ตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถือหนวย

ลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของกําหนด) เทาน้ัน  

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพ่ือรองรบัการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจดัการ 

(รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน 

หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจาํเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน  

20.6) การระบุภูมลิําเนาในประเทศไทยเพ่ือการวางทรัพยสําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายท่ีไมมีภมูิลําเนาในประเทศไทย (ถามี)  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุน ไมมภีูมลิําเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอางอิงท่ีอยูของบริษัท

จัดการกองทุนรวมเปนภูมลิําเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีท่ีตองมีการวางทรัพย 

20.7) การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตางๆ  

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ

เก่ียวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง เก่ียวกับลูกคา (Customer Due 

Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการใหขอมูล และ/หรอืจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรบั

มอบหมายจากบริษัทจัดการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตางๆ 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิก การทําธุรกรรมของผูถือ

หนวยลงทุนไดตามท่ีเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงหรือ

หลายเหตุการณ ดังตอไปน้ี  

(1) ผูถือหนวยลงทุนไมใหความรวมมือในการใหขอมูล และ/หรือจดัสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือใหขอมูล และ/หรือจัดสงเอกสารหรือ หลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไมครบถวนเพียงพอสําหรบัการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน และ/หรือกฎหมายตางๆ ท้ังน้ี ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(2) บริษัทจัดการเห็นวาการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีลกัษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรอืใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(3) บริษัทจัดการเห็นวาการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืน หรือ

ความนาเช่ือถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  
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นอกจากน้ี ผูถือหนวยลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปดเผยขอมูล และ/หรือจัดสง

เอกสารหรือหลักฐานใดของผูถือหนวยลงทุน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนา

หนังสือบริคณหสนธิสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาํเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน หนังสือมอบอํานาจ เปนตน ใหแกหนวยงาน

ราชการ หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายตางๆ หรอืบุคคลอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในการปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรอืกฎหมายตางๆ 

 

ท้ังน้ี คําวา “กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คําวา “กฎหมายตางๆ” น้ัน ใหมีความหมายรวมถึงกฎหมาย

ของประเทศตางๆ ท่ีกองทุนรวมไดมีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ดวย 

 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศกําหนด :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลีย่นใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขา

จัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน

หนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันท่ีรูหรือควร

รูวาไมสามารถดํารงเงินกองทุนได ท้ังน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได 

โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจาก

การเปลีย่นบริษัทจัดการ บริษัทจดัการรายเดมิจะเปนผูรับผดิชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจดัการไมสามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  

 

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนมุัติใหจัดต้ังกองทุนรวมเปนการท่ัวไป :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป (auto approve) และการฝาฝน

หรือการไมปฏิบัติตามน้ันกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแก ผูลงทุนโดยไมชักชา 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถตกลงกันได บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  

 

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ท้ังน้ี 

ในกรณีท่ีขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งน้ัน ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏบัิติใหเปนไปตามโครงการแลว 

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตัง้ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดูแลผลประโยชนมี

อํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังน้ี การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนท่ี

ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง 

 

การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมน้ี ไมวาใน

ทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรบัท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือ

หนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพัน

ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

 



 

 

 

 

 

 

 

รหัสกองทุน :   K X H   

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (ขอผูกพัน) 

รวบรวมขอมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
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สอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที ่

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430  

Callcenter@ktam.co.th 
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1. บริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู (ภาษาไทย) : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32  

ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  

 

ท่ีอยู (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd.,  

Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  

Tel : +66-2686-6100 Fax : +66-2670-0430   

 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดังตอไปน้ี   

(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของ

กองทุนตามวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการท่ีไดรับอนุมตัิจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ

บริษัทจัดการตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังในปจจุบันและท่ีแกไขเพ่ิมเตมิโดยเครงครัด   

(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมท้ังจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนท่ีไดจากการนําทรัพยสินของ

กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน   

(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาท่ีจําเปน ท้ังน้ี เพ่ือรักษาประโยชนของผู

ถือหนวยลงทุน (ถามี)   

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอ่ืนใดแทนกองทุนกับผูออกหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว เพ่ือใหไดรับ

การชําระหน้ีหรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีกองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว   

(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนท้ังหมดท่ีมคีําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย

ลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรบัคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการ

ช่ัวคราว หรือการปฏเิสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสวนขอมูลโครงการ ขอ 6 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" 

และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคาํสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลวหรือหยดุรับคาํสั่งซื้อหรือคาํสั่งขาย

คืนหนวยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสวนขอมูลโครงการ ขอ 11 “การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง”   

(7) ดําเนินการเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวหรือยกเลิกจาํนวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขาย

หนวยลงทุน   

(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมคีําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุใน

สวนขอมูลโครงการ ขอ 10 “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน” 

(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ ตามอัตราท่ีระบุในสวนขอมูลโครงการขอ 15 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากผู

สั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุน”   

(10) ไดรับคาตอบแทนในการจดัการกองทุน ตามอัตราท่ีระบุในสวนขอมูลโครงการ ขอ 15 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากผู
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สั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุน” 

(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจดัการตามสวนขอมูลโครงการขอ 19 “การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการ

แกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจดัการ” 

(12) ช้ีแจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนช้ีแจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบใน

กรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิโครงการ หรือมีเหตุการณท่ีมผีลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตดัสินใจในการลงทุน

หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคญั   

(13) ยกเลิกกองทุนตามท่ีกําหนดในสวนขอผูกพันขอ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซือ้คืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(16) จัดทําและจัดสงรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

(17) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัตติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการ

เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ีกําหนดในสวนขอผูกพัน ขอ 2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ท้ังน้ีโดยไดรบัอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน   

(18) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด   

(19) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย

การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย   

(20) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(21) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(22) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน   

(23) ปฏิบัติตามหนาท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท้ังในปจจุบันและท่ีมี

การแกไขเพ่ิมเติมท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการ   

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการ

กองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งน้ัน ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว  

 

เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  
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ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือใหบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได 

ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  

 

2. ผูดูแลผลประโยชน :  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4  

 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

ผูดูแลผลประโยชนมสีิทธิ หนาท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดังตอไปน้ี   

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน   

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรพัยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ท่ีกองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน

ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบ้ียจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอ่ืนใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชี

เงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ   

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สั่งซื้อตามสิทธิ สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรบั

ชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ท้ังน้ีใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการเมื่อตรวจสอบหลกัฐานถูกตองและครบถวนแลว   

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ   

(5) พิจารณาใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาท่ีเปนธรรมในกรณีท่ีวิธีการ

คํานวณมลูคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมลูคา หรือกรณีท่ีเปนทรัพยสินอ่ืนนอกจาก

ท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(6) จายเงินตามคําสั่งของผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนหลักทรัพยเพ่ือคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน   

(7) ทําหนาท่ีในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปน้ี   

(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น   

(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู

ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด

ความเสยีหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา   

ท้ังน้ี หนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน ตามขอ (ก) และ (ข) จะสิ้นสดุลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณ มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี

บริษัทจัดการไดคาํนวณไว เมื่อเหน็วาคํานวณถูกตองแลว   

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพยสินหรือ

รักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบ้ีย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอ่ืนใดท่ีกองทุนพึงจะไดรับ 

รวมท้ังดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมท้ังแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีตองปองกันการเสียสิทธิท่ีมอียู

หรือเก่ียวของกับหลักทรัพยน้ันๆ การเปลีย่นแปลงมลูคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลตอการถือครองหลักทรัพยของ

กองทุน โดยทันทีท่ีผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร   
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(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปน้ี และสงแกบริษัทจัดการ   

(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบ้ีย และ

อ่ืนๆ   

(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไว   

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน   

(ง) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูคาทรัพยสิน มลูคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 

และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน   

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวในโครงการจดัการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย

ลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังในปจจุบันและท่ีแกไขเพ่ิมเตมิโดยเครงครัด 

หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผดิชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองด

เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏบัิติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ใหผูดูแลผลประโยชนจัดทํารายงานเก่ียวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันท่ี

ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว   

(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัตติามหลักเกณฑและวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ

กําหนดไวโดยเครงครดั   

(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยท่ีจะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน

ช่ือของกองทุน เพ่ือประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบ้ียและอ่ืนๆ   

(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัตติามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท

จัดการ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรบัคําสั่งจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน   

(15) พิจารณาใหความเห็นชอบบรษัิทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคาํสั่ง

ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณไีมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคนืหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุด

รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน และกรณีราคาขาย

หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง   

(16) พิจารณาใหความเห็นชอบบรษัิทจัดการในการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหน้ีตามตราสารแหงหน้ีตามวิธีท่ี

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด   

(17) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เก่ียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และ

รายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพ่ือแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวันสิ้น

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน   

(18) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซือ้หนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีบรษัิท

จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนท่ียกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวย

ลงทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ   

(19) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพ่ือชําระใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/
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หรือ ชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ   

(20) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจดัการเพ่ือเขาบัญชีของกองทุน   

(21) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมไีวซึ่ง

หลักทรัพยน้ันใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอ่ืนซึ่งมคีุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ

กําหนดเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีรับฝากหลักทรัพยเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม   

(22) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูดูแล

ผลประโยชน   

(23) ผูดูแลผลประโยชนจะรับผดิชอบตอความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือ

การไมกระทําตามหนาท่ี โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทํางานใหแกผูดูแล

ผลประโยชน    

 

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือใหผูดแูลผลประโยชนรายใหมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ซึ่งการดาํเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมอืช่ือในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกตองและครบถวนของสิ่งท่ีสงมอบให

ผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมกีารเปลีย่นแปลงผูดูแลผลประโยชน 

 

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ

หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ

ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงได 

 

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไมวาการกระทําน้ันจะเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอ่ืน เวนแตเปนการเรยีกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน หรอื

เปนการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีได

ทราบขอมูลดังกลาวมไิดแสดงการคัดคาน 

 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมี

อํานาจดําเนินการตามท่ีจาํเปนเพ่ือขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  

 

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง หรือท้ังหมดดังตอไปน้ี ท้ังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน   

1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดย บอกกลาวให

อีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน   

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผูดแูลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผดิชอบท่ีตกลงไว ผูดูแลผลประโยชน 

หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสญัญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอย
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กวา 30 วัน   

3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยหรือ

ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล

ผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะแกไขเปลีย่นแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคบัดังกลาว ท้ังน้ี เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวมผีลเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาท่ีดังกลาวตอไป 

ผูดูแลผลประโยชนมสีิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปน

เวลาไมนอยกวา 90 วัน   

4. ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมมีติโดยเสยีงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได

แลวท้ังหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน   

5. ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหน่ึงขอใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง 

หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีแกไขเสรจ็สิ้น   

 

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะดาํเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัว

ผูดูแลผลประโยชนตอสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับ

อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ท้ังน้ี เวนแตสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอ่ืน   

 

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัการกองทุน หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางท่ีกอหรืออาจจะ

กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล

ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน   

 

อน่ึง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจดัการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุน

ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคาํสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอ่ืนใดท่ี

จําเปน เพ่ือใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานท้ังหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพ่ือสามารถทํางานไดอยาง

ตอเน่ือง   

 

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนท่ีไมเขาขอยกเวนใหกระทําได 

หากเปนกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลกิสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได  

 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  

ช่ือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
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และ/หรือหนวยงานอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือท่ีผูดูแลผลประโยชนอ่ืนท่ีมีคุณสมบัตเิปนไปตามท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด    

 

3. ผูสอบบัญชี :  

ช่ือ : นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล  

ท่ีอยู : บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท  0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร 0-2294-2345  

 

ช่ือ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  

ท่ีอยู : บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท  0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร 0-2294-2345  

 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสาํนักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ  

 

4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจงใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

5. ผูจัดจําหนาย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

6. ผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  
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บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเตมิหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ  

เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเปนอยางอ่ืน ดังตอไปน้ี   

(1) ไดรับคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับการทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถามี) 

ตามท่ีระบุในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(3) จัดสงหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนหรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนท่ีจําหนายตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(4) แจกจายหรือรับเอกสารเก่ียวกับการขอใชบริการกองทุนเปดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุน   

(5) รับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนแกผูท่ีไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน   

(6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน   

(7) สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(8) ช้ีแจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิโครงการ หรือมีเหตุการณท่ีมผีลกระทบตอสิทธิ

ประโยชนของ ผูถือหนวยลงทุนหรอืตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมี

นัยสําคญั   

(9) ปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการโฆษณาเพ่ือจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด   

(10) ทําหนาท่ีใหบริการและใหขอมูลหรือเอกสารใดท่ีจําเปนในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแกผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูสนใจท่ัวไป 

รวมท้ังทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

 

7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไมไดเปนผูดูแลสภาพคลอง) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

9. ท่ีปรึกษา :  

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู :  
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สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

 

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

 

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมม ี

 

11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :  

 

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจดัการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม

สวนขอมูลโครงการ ขอ 7 "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"   

 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

ไมม ี  

 

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิการโอนหนวยลงทุนใหกับหรือใหประโยชน

กับ  
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1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมถ่ิีนฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล

ดังกลาว  

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี รวมถึงผูลงทุนท่ีใชตัวแทนหรือผูจัดการท่ีตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว  

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) –4)  

 

วิธีการโอนหนวยลงทุน ดังน้ี   

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีสํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีผูรบัโอนไมไดเปน

ผูใชบริการกองทุนเปดกับบริษัทจดัการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบเปดบัญชีกองทุน และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอม

คําขอโอนหนวยลงทุน   

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผูถือหนวยลงทุนประเภทนิตบุิคคลจะตองแสดงเอกสารสาํคัญท่ีแสดงถึง

การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลน้ัน เชน หนังสือรับรอง หนังสอืมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลน้ัน ตอ

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากท่ีนาย

ทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสรจ็รับเงินและใบกํากับภาษี 

พรอมหลักฐานการรับคาํขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน   

(ง) ท้ังน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมลูการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและผูรบัโอน

ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับ

โอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามท่ีกําหนด  

 

13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพ่ือประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถ่ินฐานอยูในประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบรษัิท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่ง

จัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 3)หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับ

หนวยลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี รวมถึงผูลงทุนท่ีใชตัวแทนหรือผูจัดการท่ีตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ

ดําเนินการดังกลาว 5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4)   

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมสีิทธิลงมติ เพ่ือทําการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไข วิธีจัดการได ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีระบุไวในสวนขอมูลโครงการ ขอ19. “การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
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วิธีการจัดการ”   

 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัท

จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนน

เสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดยีวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณี

กองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวย

ลงทุนดังกลาวไดเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู  

 

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมสีิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจดัใหมผีูชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีระบุไวในสวนขอผูกพัน ขอ 23. "การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"   

 

13.7. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ :  

 

13.8. อ่ืน ๆ :  

 

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ 

 

การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย

ลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจดัการกองทุน

รวมโดยชอบ 

 

ผูถือหนวยลงทุนมสีิทธิเรียกใหบรษัิทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน

รวมท่ีตนถือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแต

ละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดวย  

 

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธใินหนวยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนวยลงทุน :  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของ

กองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามท่ีกําหนดแลว บริษัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสาํเนาใบคํา

ขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชีและการซื้อหนวย
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ลงทุน 

 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน

ตามรายละเอียดในคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 

 

3. นายทะเบียนจะจดแจงช่ือผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระคาซื้อหนวยลงทุน

แลว และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว 

 

ในกรณีท่ีผูสั่งซื้อตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงช่ือบุคคลเหลาน้ันเปนผูถือหนวยลงทุน

รวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาช่ือแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปนผูไดรับเงิน

ท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนประสงคเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ดังตอไปน้ี 

4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุนจะออกสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย

ลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียน หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ

ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการ

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีในการมารับสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวย

ตนเอง ณ ท่ีทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชี หรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หนวยลงทุนไว 

 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหรอืขายคืนหรือสับเปลีย่นหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ี ท่ีจะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย

ลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปน

ปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปน

ปจจุบัน ใหถือเอารายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนเปนรายการท่ีถูกตอง 

 

ผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนท่ีรองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสมดุ

บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลีย่นแปลงการรับสมดุบัญชีแสดงสทิธิในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรอง

สิทธิในหนวยลงทุนในภายหลัง โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุนอ่ืนใดหรือท่ีไดรับการ

แตงตั้งเพ่ิมเตมิ สามารถออกสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัทจัดการจะปดประกาศไวท่ีสาํนักงานของ
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บริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

 

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผู

ถือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสงมอบหนังสือ

รับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และในกรณีท่ี

บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการ

จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่น

หนวยลงทุน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลีย่นแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปนสมดุบัญชีแสดง

สิทธิในหนวยลงทุนในภายหลัง โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมลูท่ีถูกตองท่ีสุด ดังน้ัน หากปรากฏขอผิดพลาดใดๆ ในหนังสือรับรอง

สิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาด

ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หนวยลงทุน มิฉะน้ัน บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใหกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย

ลงทุน เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผูสั่งซื้อหรอืผูถือหนวยลงทุนสามารถรองขอ

หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขท่ีบรษัิทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบ เพ่ือ

ประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนใน

อนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจดัการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดาํเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ

บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได 

 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน  

 

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถอืหนวยลงทุน :  

 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน :  

การดําเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุน 

ประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล  
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สวนท่ี 1  การดําเนินการเมื่อมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรยีกรองจะ 

ไมสามารถชําระหน้ีได หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงท่ี บลจ. พิจารณาแลวเห็นวาตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไม

สามารถจําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

การดําเนินการ 

ของ บลจ. 

กรณีกองทุนท่ี บลจ. ไดบันทึกมูลคาตราสารหน้ีหรือ

สิทธิเรียกรองเปน 0 

กรณีท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ี

ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได1  หรือ

เมื่อปรากฏขอเท็จจริงท่ี บลจ. พิจารณาแลวเห็นวา

ตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยสําคญัตอ NAV ของกองทุน

น้ันประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถ

จําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล2 

1. การกําหนดใหเปน 

ผูมีสิทธิไดรับเงินไดสุทธิ

จากทรัพยสินอ่ืนท่ีได

จากการรับชําระหน้ี 

1.1 กําหนดใหผูถือหนวยทุกรายท่ีมีช่ืออยูในทะเบียน 

ณ วันท่ี บลจ. บันทึกมูลคาตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรองเปน 0 เวนแต บลจ. ดําเนินการตาม 1.2 

กอนแลว 

1.2 อาจกําหนดใหผูถือหนวยทุกรายท่ีมีช่ืออยูใน

ทะเบียน ณ วันท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได 

ก็ได หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงท่ี บลจ. พิจารณา

แลวเห็นวาตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปญหาขาด 

สภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคา 

ท่ีสมเหตุสมผล 

2. การแจงตอสํานักงาน ขอมูล: ประเภท จํานวน ช่ือผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรยีกรอง เงินสํารอง (ถามี) และวันท่ี บลจ. 

บันทึกมูลคาตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรองเปน 0 หรือวันท่ี บลจ. ทราบถึงพฤติการณวาผูออก 

ตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรยีกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได แลวแตกรณ ี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ี บลจ. บันทึกมูลคาตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรองเปน 0  

3. การจัดใหมีขอมลู จัดใหมีขอมูลตาม 2. ไวท่ีสํานักงานใหญ สํานักงาน

สาขาของ บลจ. และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชในการซื้อขาย

หนวยของกองทุน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ี บลจ.

แจงสํานักงานเปนระยะเวลาอยางนอย 30 วันดวย 

- 

  
1 บลจ. ไมตองนําตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรองน้ันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน 
2 บลจ. ไมตองนําตราสารน้ันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีท่ีพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลวาตราสารท่ี

กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอ NAV ของกองทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตสุมผล และ

การจําหนายจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  ท้ังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

      ในกรณีท่ี บลจ. ไมไดมีการกําหนดผูมีสิทธิไดรับเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับชําระหน้ีตาม 1.  บลจ.  

จะรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใชหลักประกันเพ่ือกองทุนไดเมื่อดําเนินการดังน้ี 

      (1)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนไวในขอผูกพัน 
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      (2)  ตองไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยกอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใชหลักประกันในแตละครั้ง โดยดําเนินการดังน้ี 

  (2.1)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินท่ีกองทุนจะไดจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน มลูคาของทรัพยสิน ประมาณการ

คาใชจาย เชน คาใชจายในการไดมาซึ่งทรัพยสิน คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน และคาใชจายในการจําหนายทรัพยสิน เปนตน  

  (2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหน้ี   

  (2.3)  จัดใหมีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

                         (2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นไดวามีการผดินัดชําระหน้ีเกิดข้ึน 

                         (2.3.2)  บทวิเคราะหและเหตผุลประกอบบทวิเคราะหท่ี บลจ. จัดทํา ซึ่งแสดงถึงพฤติการณวาผูออกตราสารหน้ีหรอื

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได หรือขอเท็จจริงท่ี บลจ. พิจารณาแลวเห็นวาตราสารท่ีลงทุนน้ันขาดสภาพคลอง หรือไม

สามารถจําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

สวนท่ี 2 การดําเนินการเมื่อ บลจ. ไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุน  

การดําเนินการ รายละเอียด 

1. แจงขอมูลตอสํานักงานภายใน 15 วัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับทรัพยสินมา 

ขอมูลดังน้ี  

ประเภท จํานวน และช่ือผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรยีกรอง วันท่ี บลจ. 

ไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน พรอมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับ

ทรัพยสินท่ีไดรับโดยมสีาระสาํคัญอยางนอยเก่ียวกับทรัพยสินดังกลาว มูลคาทรัพยสิน 

คาใชจายในการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน 

2. เปดเผยขอมูลภายในวันทําการถัดจาก

วันท่ี บลจ. ไดแจงสํานักงานตาม 1. เปน

ระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.1 จัดใหมีรายละเอียดตาม 1. ไวท่ีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ บลจ. 

ตลอดจนสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชในการซื้อขาย

หนวยลงทุนของกองทุน 

2.2 กรณีเปนกองทุนปด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แลว ให บลจ. ระบุไวในการ

ประกาศ NAV และมลูคาหนวยในครั้งถัดจากวันท่ีไดรับทรัพยสินน้ันมาวากองทุนไดรับ

ชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนซึ่งผูลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดไดท่ีสาํนักงานใหญและ

สํานักงานสาขาของ บลจ. โดยใหระบุไวในการประกาศดังกลาวไมนอยกวา 3 ครั้ง

ติดตอกัน 

3. กําหนดราคาทรัพยสินท่ีกองทุนไดรับ

มาจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน 

เพ่ือใชในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดย

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

4. คํานวณ NAV ของกองทุนท่ีมีการรับ

ชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน 

4.1 กรณีท่ี บลจ. ไดดําเนินการตาม 1. ของสวนท่ี 1 บลจ. ตองไมนําทรัพยสินท่ีไดจาก

การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน และเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับชําระ

หน้ี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ตองนําทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ีดวย

ทรัพยสินอ่ืน มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน 
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การดําเนินการ รายละเอียด 

5. ดําเนินการกับทรัพยสินท่ีไดจากการรับ

ชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน 

5.1 กรณีท่ี บลจ. ไดดําเนินการตาม 1. ของสวนท่ี 1 ให บลจ. จําหนายทรัพยสินท่ีได

จากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึง

ประโยชนของผูถือหนวยเปนสําคญั (เวนแตในกรณีท่ีผูถือหนวยท่ีมสีิทธิในเงินไดสุทธิ

จากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับชําระหน้ีตกลงรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวแทน

เงิน ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดไวในขอผูกพันและตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกําหนด

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 5.1 ให บลจ. ดําเนินการกับทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระ

หน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนดังกลาวตามหลักเกณฑดังน้ี 

5.2.1 กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนน้ันสามารถลงทุนได บลจ.อาจมีไวซึ่ง

ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพ่ือเปนทรพัยสินของกองทุนก็ได 

5.2.2 กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนน้ันไมสามารถลงทุนได บลจ. ตองจําหนาย

ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ

หนวยเปนสําคัญ  

5.3 ในระหวางท่ี บลจ. ยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บลจ. อาจจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได 

5.4 ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบรหิารทรัพยสิน ให บลจ. จายจากทรัพยสินของ

กองทุน เวนแตกรณีกองทุนเปดท่ี บลจ. บันทึกมูลคาตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรองเปน 

0 ให บลจ. จายจากเงินสาํรอง รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการบริหารทรัพยสิน

น้ัน 

6. คืนเงินแกผูถือหนวยภายใน 45 วัน 

นับแตวันท่ีมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสนิท่ีได

จากการรับชําระหน้ี 

6.1 ให บลจ. เฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน

คืนในแตละครั้งใหแกผูถือหนวยตาม 1. ของสวนท่ี 1 แลวแตกรณี ภายใน 45 วันนับ

แตวันท่ีมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ี  

6.2 ใหแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลีย่เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วันทําการ

นับแตวันท่ี บลจ. ไดเฉลีย่เงินคืน 

6.3 หาก บลจ. มีเหตผุลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับ

ชําระหน้ีไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลีย่เงินคืนใหแกผูถือหนวย บลจ. อาจนําเงิน

ไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรบัชําระหน้ีดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีการ

เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได 
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หากไดมีการจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสนิอ่ืนจนครบถวน

แลว และปรากฏวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับชําระหน้ีน้ันไมคุมกับ

ภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจาก

การรับชําระหน้ีดังกลาวมารวมคํานวณเปน NAV ของกองทุนก็ได ท้ังน้ี บลจ. จะ

ดําเนินการดังกลาวไดตอเมื่อไดระบุรายละเอียดไวในขอผูกพันแลว  

6.4 สําหรับกองทุนเปดท่ี บลจ. ไดบันทึกมูลคาตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรองเปน 0 

หากตอมาปรากฏวา บลจ. ไดรับชําระหน้ีตามตราสารหน้ีหรือสิทธิเรยีกรองดังกลาว

เปนเงิน ให บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม 

  

การชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน  

 

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีจดัใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรพัย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังการใหสิทธิหรือการจาํกัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ

หนวยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว 

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณดีังน้ี 

(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม

เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําให

ผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามท่ีกําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทาง

มรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังน้ี 

1. หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ี

จัดตั้งข้ึนกอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  

3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถาม)ี :  
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หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน

รวมจะไมนับคะแนนเสยีงสวนท่ีเกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมผีูถือ

หนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสยีงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู  

 

19. หลักเกณฑและวิธกีารในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได

ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรบัมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล

ผูกพันตามมต ิ

 

มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ใหถือวามติน้ันเสียไป 

 

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพ่ือแกไขขอผูกพันในเรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย

ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวม

ประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน) เวนแตกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ

เก่ียวกับการขอมตผิูถือหนวยลงทุนท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน หรือท่ีกําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกําหนดใน

ประกาศน้ีแลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเตมิดังตอไปน้ีดวย 

(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมผีลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตอง

ไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดท่ีไดรับผลกระทบ แลวแตกรณ ี

(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมผีลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ

จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดท่ีไดรับผลกระทบ แลวแตกรณ ี

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมผีลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวย

ลงทุนแตละชนิดท่ีไดรับผลกระทบ แลวแตกรณ ี 

 

20. วิธีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน :  

การแกไขเพ่ิมเติมสวนใดสวนหน่ึงของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคญัท่ีเปนไปตามและไมขัดหรอื

แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ

วาขอผูกพันสวนท่ีแกไขเพ่ิมเติมน้ันมีผลผูกพันคูสญัญา 

 

การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันในเรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคญัตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี เรื่อง

ท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคญั ใหรวมถึง 

(ก) ขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(ข) ขอกําหนดเก่ียวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอกําหนดเก่ียวกับการรบัชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน  

(ง) ขอกําหนดเก่ียวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ
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ขอกําหนดเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมสญัญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 

(จ) เรื่องท่ีผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

 

การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปน้ี ใหมผีลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ

หนวยลงทุน 

(ก) เปนการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยไดรับมตโิดยเสียงขางมาก

หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ

หนวยลงทุนอยางมีนัยสาํคัญ 

 

การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันไมวากรณีใดตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ

ผูดูแลผลประโยชน พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของ

บริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมท้ังจัดสงสรุปการแกไขเพ่ิมเตมิขอผูกพันพรอมท้ังเหตผุลและความ

จําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจาํปของกองทุนรวม  

 

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

 

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : มี  

 

21.2. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมผีูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังน้ี  

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน

วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนน้ัน  

 

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด  

 

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลกัษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 

(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสาม

ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

 

ความในขอ (3) (ก) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการ

เลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนท่ีเหลืออยู เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือท่ีมคีุณภาพและมีสภาพ
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คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

 

(4) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมคีวามเช่ือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตาม

ขอ (3) (ก) และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม   

 

22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลกิกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน

กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน  

 

22.1.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดเเลว

ท้ังหมดของโครงการจดัการ  

 

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตดุังตอไปน้ี 

(1) มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวมท่ีขัดหรือแยงกับ

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจดัสงหรือแจกจาย

หนังสือช้ีชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน 

(3) ในกรณีทีเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามผีูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช

ผูลงทุนประเภทสถาบันตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

 

22.1.5 เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมือ่สํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

 

22.1.6 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทําการ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

ดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสนิของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตจิะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมลูคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.5555 บาท และทรัพยสินของ

กองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํา่

กวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

ท้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังหมด

ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํา่กวารอยละ 105 

ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
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บริษัทจัดการจะดําเนินการเพ่ือเลกิกองทุนดังตอไปน้ี  

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุใหเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุน ดังตอไปน้ี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ

กําหนดหรือแกไขเปลีย่นแปลงเปนอยางอ่ืน 

1. ยุติการรับคาํสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันท่ีเกิดเหตุตามขอ 22.1.1 และ/หรือนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ 22.1.6  

2. แจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตตุามขอ 22.1.1 และ/หรือนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ 22.1.6 โดยวิธีการดังน้ี 

2.1 แจงผูถือหนวยท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวย โดยชองทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได 

2.2 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 

2.3 แจงสํานักงานผานระบบท่ีจดัไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

3 จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุ ตามขอ 22.1.1 และ/หรือนับตั้งแตวันถัด

จากวันทําการท่ีปรากฏเหตตุามขอ 22.1.6 เพ่ือรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคนืหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัต ิ

4 ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3 ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุ ตามขอ 

22.1.1 และ/หรือนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตตุามขอ 22.1.5 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปน

การเลิกกองทุนเปดน้ัน 

 

22.2.2 กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายโุครงการหรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ใหบริษัท

จัดการดาํเนินการ ดังน้ี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. แจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

1.1 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 

1.2 แจงสํานักงานผานระบบท่ีจดัไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีท่ีหนวยของกองทุนน้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย 

≥ 5 วันทําการ 

กอนวันเลิกกองทุน 

2. ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาว  ≥ 5 วันทําการ 

กอนวันเลิกกองทุน 

3. จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแส

รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อ

ทวงถาม 

ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน 
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23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวม และ

แจกจายทรัพยสินท่ีคงเหลือจากการชําระหน้ีสินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังทําการอยางอ่ืนตามแตจําเปนเพ่ือชําระ

บัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด   

 

ท้ังน้ี คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงิน

คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานท่ี

ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

 

เมื่อไดชําระบัญชีเสรจ็เรยีบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด

ทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพัน

ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
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