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ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 

ป้องกันความเสีย่งด้านอัตราแลกเปล่ียน: 100% 

รหัสกองทุน :  KAAV 

KTFFEA4 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
วันที่ 17 กุมภาพันธ ์2565 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ท่ี 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซทA์4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA4 Not for Retail Investors 
 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น 

� ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นท่ีไม่ใช่ “ผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย” และ/หรือ 
“ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) จึงมีความเสี่ยง
จากการผิดนัดชําระหนี้ได้สูงกว่ากองทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

� กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะทําการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนท้ังจํานวน 

� เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีการลงทุนในต่างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

� เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ 
เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซทA์4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได ้

� ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
� กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และกาตาร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน โดยรวม

ของตนเองด้วย 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือน ได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวด
อุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 



 

 

 

P a g e 1 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
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  ชื่อ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Thai Fixed Income FIF EnhancedA4 Not for Retail Investors : KTFFEA4 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้  

อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ตํ่ากว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
เง่ือนไขอ่ืนๆ :  
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดอายุโครงการในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ 
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้
หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีนําเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น 
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้
ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ 
หรือมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเก่ียวกับการสํารองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมี
ผลกระทบทําให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทํา
ให้กองทุนไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันที่ครบกําหนดอายุโครงการ ซึ่งจะทําให้กองทุนอาจมี
อายุโครงการมากกว่า 6 เดือน 20 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนใน
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว อย่างไรก็
ตาม บริษัทจัดการจะนําเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกท่ีกระทําได้  
 
(2) ในกรณีท่ีภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตีราสารท่ีสามารถลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตั้ง
กองทุนรวม โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานกังานทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกนั้น  
ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหนว่ยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัด
จากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อันเนื่องจากความผดิของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ใหบ้ริษัท
จัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งตอ่ปีนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวันท่ี
ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตรา
สารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน 



 

 

 

P a g e 2 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
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นโยบายการลงทุน (ต่อ) ความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดย

วิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
เห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั ้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายใน
ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทาง
การเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดความ
เสี่ยง 

กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดข้ึนท้ังหมด 
 

 
 
ความเส่ียงตํ่า                                                                                                            ความเสี่ยงสูง 

ป้องกันความเสีย่ง 
100% 

ป้องกันความเสีย่ง
บางส่วน 

ป้องกันความเส่ียง
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน 

ไม่ป้องกันความเสี่ยง 
มีการลงทุนใน

เงินตราต่างประเทศ 
 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้
จากเงินลงทนุ 

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มจากผลตอบแทน
ของตราสารท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนไว้ โดยการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซ่ึงผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง
กองทุนรวม 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ ์2565 

วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน
คร้ังแรก 

วันท่ี 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 

มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซ้ือ
คร้ังแรก 

500,000 บาท 

 
 

 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

• ไม่มี      
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คําถามคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 
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2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ? 

• 5,000 ล้านบาท โดยในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวน
เงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจํานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อน
ครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเปน็ทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

• เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อยและ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูงท่ีมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงกว่ากองทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ัวไป เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงิน
ฝากท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) 
และ/หรือท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนได้จนครบกําหนด
อายุกองทุน คือประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม รวมทั้งผู้ลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงได้ในระดับตํ่าถึงปานกลางจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายท้ังในและต่างประเทศได ้ 
 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมนีัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทนุ ? 
• ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งกองทุนนําเงินไปลงทุน ซ่ึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ี

คาดหวัง เนื่องจากกองทุนไม่ได้รับชําระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีกําหนดไว้  

• การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงจะทําให้ราคาตราสารหนี้ผันผวนขึ้นลงได้ เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงข้ึนตรา
สารหนี้ก็จะมีราคาลดลง ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลดลง ผู้ลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนได้ 
ในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ตราสารหนี้ก็จะมีราคาสูงขึ้น กองทุนก็จะมี NAV สูงข้ึน ซ่ึงผู้ลงทุนจะได้
กําไรส่วนเกินจากการลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องทนต่อความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได ้
 

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทนุหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม ่

อย่างไร ? 

• กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนท่ีไม่มผีู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไมเ่ป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้น 
 
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 

• วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

• วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 

****************************** 
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้อกําหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

 

 
 

 

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

• วิธีการขายหน่วยลงทุน 
   กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันท่ี 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะเร่ิมตั้งแต่เวลาเริ่ม

เปิดทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
 

• จํานวนเงินลงทุนขัน้ต่ํา :  ลงทุนขั้นตํ่า 500,000 บาท หากคํานวณเป็นหน่วยลงทุนท่ีราคา 10 บาทต่อหน่วย คือลงทุนข้ันตํ่า
จํานวน 50,000 หน่วย   

 
 ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ดังนี ้

 

กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางดา้นล่าง ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 

•      ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน) •        บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

•      ธนาคารออมสิน •        บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

•      บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) •        บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 

•      บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) •        บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

•      บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด •        บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) 

•      บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) •        บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

•      บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด    

•      บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด •        บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 

•      บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) •        บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

•      บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) •        บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด 

•      บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด(มหาชน)  •     บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด   

•      บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) •        บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  

•      บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด •     บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด  

•      บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด •        บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

•      บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด •        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด 

•      บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด •        บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด 

•      บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด •        บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จํากัด  

•      บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) •        บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด 

•        บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน) •        บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จํากัด  

•        บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน)  
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สั่งจ่ายในนาม "บัญชจีองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย" และ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบต่อไป ซ่ึงบริษัทจดัการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี ้

- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะล ิ     เลขท่ีบัญช ี153-6-09908-2 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3     เลขท่ีบัญช ี777-0-04854-1 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3)   เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามท่ี 3     เลขท่ีบัญช ี057-1-07543-1 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดษิฐ์    เลขท่ีบัญช ี195-3-05057-0 
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี     เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี ่                         เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชําระใหเ้สร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคาร

พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสดุท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 
 
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 
การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น โดยผู้สนใจลงทุนในหนว่ย
ลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลา ท่ีบริษัทจัดการกําหนด   
 
ในกรณีที่ไมเ่คยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหนว่ย
ลงทุน และเอกสารที่กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิด
บัญชีซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
 
ผูจ้องซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบ
คําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซ่ึงจะตดิประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการ ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ใน “ใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดท่ีจัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลา ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ   
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2. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ข้ันตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
 
เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  
1. กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท  
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ท้ังนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซ้ือภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น 
หรือบัญชีจองซ้ือท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชยอ่ื์น หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมต่อไป  
 
ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจอง
ซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึง
บริษัทจัดการจะนําเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชําระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์
ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น  
 
ในการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้ทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ  
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้
เรียกเก็บเงินตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว  
 
ในกรณีที่การชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์น้ันคืนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
 
2. อินเทอร์เน็ต (Internet)  
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด   
 
3. ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ  
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ  
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การจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีสั่งซ้ือและได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั ้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคําสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่เสนอขายครั้ง
แรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
 
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใ้ห้แก่ผู้สั่งซ้ือ ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  
 
ท้ังนี้ สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า 
 
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
ในกรณีที ่การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือท้ังหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือ
โอนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดตามที่อยู่ที่ระบุในคําขอ
เปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
 
เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุน
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
หรือในกรณีที่ผู ้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนมิได้มีลักษณะตามบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมิได้เป็นผู้มีเงินลงทุนสูง  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
ได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท และ/หรือ บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากองทุนไม่
สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นใดที่ทําให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุน
ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่
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สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจ้งไว้ได้ หรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมี
ความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว ้บริษัทจัดการจะคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ท่ี
ระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการ
ชําระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้
สํานักงานทราบ  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรค
สอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ตํ ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ ่งต่อปีนับแต่วันที ่ครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถ้วน  
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 
บริษัทจัดการไม่เปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
 

• วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติท้ังจํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน ในวันทําการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ  

 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัท

จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังจากการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วในวันทําการถัดไป ดังนั้น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ        
ช้ีชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น  

 
ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท่านจะได้รับการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัด

จากวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ? 

• บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและ/หรือ ผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมท่ี
เสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย รวมท้ังท่ีจะประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว  
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการ
ดังกล่าว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
สําหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 
3. กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

• บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณดีังต่อไปนี ้
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเปน็กรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรั้บความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมลูค่าตั้งแต ่1 สตางค์ข้ึนไป และคดิเป็นอัตราตั้งแตร่้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไมไ่ดร้ับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยเมื่อเกิดเหตุการณด์ังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏบิัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
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• การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไมส่ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง  
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไมร่ับซ้ือคืน หรือไมร่ับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 
ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ในสาระสาํคัญ 
 
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหนา่ยหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ 
 
(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม  
 
กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ดังนี ้
- การดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้หรือตราสารท่ีลงทุน ประสบปญัหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายไดด้้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน 
 
- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) บริษัทจัดการสามารดําเนินการได้สูงสดุในการ suspension จะไม่เกิน 5 วันทําการ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจรติและสมเหตสุมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์อันเนื่องจาก เหตุจําเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจําหนา่ย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล 
2. ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพยส์ินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
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อนึ่ง การไม่ขายหรือไมร่ับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรอืจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) บรษัิทจัดการจะปฏิบัตติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี 
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดท่ีจะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป 
 
ท้ังนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรอืจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอ่ืนนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ี มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอ่ืนใดท่ีจะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป 

 

• เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุด
รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ท้ังนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทําการติดต่อกัน  
 

4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

• กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังจํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตรา
สารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทําการก่อนวันสิ้นสุดอายุ
โครงการ 

 

5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร? 

• บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย” และ/หรือ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิแตท้ั่งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนให้กับ
หรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั ้งนี ้ รวมถึงผู ้ลงทุนที ่ใช้ตัวแทนหรือผู ้จัดการที่ต ั ้งอยู ่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด? 

• ท่านสามารถติดตามมลูค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 
- Website: www.ktam.co.th 
- บริษัทจัดการ (Call Center) : โทร. 0-2686-6100 กด 9 

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

• บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการ
ส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน
จะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการซื้อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี้อาจถกูจํากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

•  หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมผีู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดยีว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

• ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกบับัญชีของบุคคลท่ีอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นติิบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ่ึ้งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยวา่ในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไป
จะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 
 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดใหลู้กค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็น
ต้น 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือ่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดร้ับผลกระทบท่ีสําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย 
ผู้รับฝากทรัพยส์ิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผูส้นับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ 
และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาํเนินงานรวมท้ังเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรัพย์สิน และผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปนัผลท่ีได้รับ เปน็ต้น)ท่ีมีอยู่
ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหนว่ยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพสิูจนท์ราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสอืแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) 
ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อใหก้องทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวรับทราบการดาํเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือไดด้ําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี 
(1) ไม่รับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรอืเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการปอ้งกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 
หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การดําเนินการดังกลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อ
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมส่อดคลอ้งข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด)เท่านั้น  
 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื่นใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจ่ําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

3. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม ่อย่างไร? 

• ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรยีนไดท่ี้ 
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 

- ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จํากัด โทร. 0-2614-5588 
 - สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 

• กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรือการ
ไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนโดยไม่ชักช้า 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 

4. กองทุนรวมนี้มีการระบุภมูลิําเนาในประเทศไทย เพือ่การวางทรัพย์สําหรับผ้◌ูถอืหน่วยลงทุนทกุรายท่ีไม่มีภมูลิําเนาในประเทศ
ไทย หรือไม่ อย่างไร 

• ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไมม่ีภูมลิําเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิาํเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย์  

 

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

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายวัชรา       ตันตริยานนท์         ประธานกรรมการ  

2 นายสุรพล      โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 นายธนธัช      หงษ์ค ู กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4 พลตํารวจเอก จารุวัฒน์   ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5 นายลือชัย      ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 
6 นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา กรรมการ 

7 นายอนามัย    ดําเนตร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

8 นางสาว กุลยา  ตันตเิตมิท กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

9 นางชวินดา     หาญรัตนกูล         กรรมการผู้จัดการ 
 
 

รายชื่อผู้บริหาร 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นางชวินดา    หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 

2 นายวิโรจน ์     ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  ผูบ้ริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 

3 นางสาวหัสวรา    แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

4 นางสาวดารบุษป ์ปภาพจน ์ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน 

5 นางสาววรวรรณ ี ตั้งศิริกุศลวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ 

• จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 166 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 568,012,217,468.46 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
 

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 
1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน 

ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 
2 นางแสงจันทร์ ล ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 
3 นายศรชัย เตรียมวรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี ้

ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน  
4 นายสมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 

ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 
5 นายพีรพงศ์ กิจจาการ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 
6 นายยืนยง เทพจํานงค์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 
7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล ผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 

ดํารงตําแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์
8 นายกิตติศักดิ์ บุญราศร ี ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 

ดํารงตําแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 
9 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกลุ ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักกํากับดแูลการปฏบิัติงาน 

ดํารงตําแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์
 

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 คุณชินรัตน์ สังคะคุณ -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และ 
    การลงทุนในต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
จํากัด 

3. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหน้ี  
    บลจ.ฟินันซ่า จํากัด 
4. เทรดเดอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์)  
    บล.เอเซีย พลัส จํากัด 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

2 คุณกอบกาญจน์   
เอี่ยมจิตกุศล 

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

1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี ,บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย  
3. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
5. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน - ตราสารหน้ี  บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
6. นักวิเคราะห์ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

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

1.  รองผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี,บลจ.กรุงไทย 
2.  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี,บลจ.กรุงไทย 
3.  ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี,บลจ.กรุงไทย 
4.  ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
5.  เจ้าหน้าที่การตลาด-งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
      สํานักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6.  เจ้าหน้าที่บัญช-ีงานกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
      สํานักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 1 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

4 คุณกุลณัฐฐา  
อภิปริกิตต์ิชัย 

- Master of Science Program in 
Finance (International 
Program), Thammasat 
University 
- Bachelor of Art in Economics 
(International Program), 
Thammasat University 
 

1. Krung Thai Asset Management Public Company 
Limited: June 2013 – Current 

 Position: Fund Manager / Investment 
Department 

2.  Kiatnakin Fund Management Company 
Limited: 
June 2011 – May 2013 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 1 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

Position: Fund Manager / Investment 
Department 

 3. Krung Thai Asset Management Public 
Company Limited: February 2010 – June 2011 
Position: Fund Manager / Investment 
Department 
September 2008 – January 2010 
Position: Assistant Fund Manager / Investment 
Department 

4. MFC Asset Management Public Company 
Limited:       
September 2004 – August 2006 
Position: Investment Analyst / Investment 
Research and Strategic Department 

5 คุณศรชัย 
เตรียมวรกุล 

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี),  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ. 
กรุงไทย   

2. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.ภัทร  
3. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
4. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนัก

ลงทุนสัมพันธ,์ บลจ.กรุงไทย  
5. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนลงตราสารหนี,้  

บลจ.กรุงไทย  
6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย  
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย,์ บล.ซิกโก้ 

จํากัด (มหาชน)  
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI)  
9. เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ  

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 2 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

 
4. รายชื่อผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการ 
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

ข้อกําหนดอ่ืนๆ  

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุ 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร์ ช้ัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100 โทรสาร : 0-2670-0430 
 

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

• ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จํากัด 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์:0-2614-5588 โทรสาร :  0-2353-7366 
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 

7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 

• นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา, นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ, นางสาว ช่ืนตา ชมเมิน, นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา,  
นาย เกียรตศัิกดิ์ วานิชย์หานนท์ 
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 
ที่อยู ่ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั ้น 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 ในฐานะผู้สอบบัญชี 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให้
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ  

 

**************************************** 
 
 
Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด? 

• - Website: www.ktam.co.th 
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100  กด 9  
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร ์ช้ัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

**************************************** 
 
 
1.การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมมีูลคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
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(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเปน็เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็น
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมไีว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  
 
บริษัทจัดการไมส่ามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อหา้มท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่
พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏบิัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ท่ี www.ktam.co.th "  
 
2. หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 
 

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

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี ้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุน
ในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตรา
สารตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว โดยระดับความเสี่ยง
ของกองทุนดังกล่าวสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพ ดังนี ้

 
ลกัษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสําคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยง
สูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เปน็ต้น ซ่ึงตราสารหนีด้ังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด 
และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ท่ีไดรั้บการจัดอันดับในระดบั Investment Grade 

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 



 

 

 

P a g e 21 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

KTFFEA4 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA4 Not for Retail Investors 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ท่ีลงทุนมี
คุณภาพ โดยจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกล้เคียงกับอายุโครงการ และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร 
 

2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยไดต้ามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้ โดยกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade 
และ Unrated เป็นต้น ซ่ึงตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต สูงกว่าตราสารหนี้ท่ีได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment 
Grade ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงท่ีอาจจะสูญเสียเงินต้นได้มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ท่ัวไป 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ท่ีลงทุนมี
คุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม 
 
3) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ท่ีเสนอขายท้ังในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบ 
 
4) ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (repatriation risk)  
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกต่างจากท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย ซ่ึงโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน  แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง 
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีกระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
กฎระเบยีบของแต่ละประเทศ ซ่ึงกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการ
จํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลง
กลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน  
และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีท่ีมีผลกระทบเกิดข้ึนจริงจนทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ดําเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาส
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แรกท่ีกระทําได้ แต่ในการดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า  ผลประโยชน์และ
ผลเสียท่ีจะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ 
 
5) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตรา
สารหนี้ท่ีกองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในกรณีน้ีกองทุนจะบริหารความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกล้เคียงกับอายุโครงการและไม่มีการขายตราสารออกไป และจะ
ถือตราสารจนครบอายุของตราสาร นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีอายุคงเหลือมากกว่าอายุโครงการ โดยกองทุน
จะขายตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนดอายุโครงการ โดยจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสาร
ประเภทต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน ตลอดจนมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน 
 
6) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศท่ี
อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ 
ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้
ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่
เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซ่ึง
หากราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว 
บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการ
วิเคราะหภ์าวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงจะช่วย
ลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสมํ่าเสมอ 
 
7) ความเสี ่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื ่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย์ 
 
8) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดําเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาได ้
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในการพิจารณาทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะตดิตาม
ความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 
9) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบ
กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากกองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี ่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเต็มจํานวน กองทุนจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
อัตราตามโครงการ  

(ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน) (1) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได(้2) ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ(3) ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(3) ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(3) ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้  

• ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน/แก้ไขโครงการ ตามท่ีจ่ายจริง 

• ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

หมายเหตุ :  
(1) เป็นอัตราท่ีรวมภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย ท้ังหมดเมื่อรวมกันแล้ว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แล้วท้ังหมด 
ณ วันจดทะเบยีน  
(3) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้าน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม(2) เป็นอัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ  

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน  ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหตุ : เป็นอัตราท่ีรวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซทA์4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

 
ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แตต่ํ่ากว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไมม่ี credit rating ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 ไม่จํากดัอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน หรือ ศุกูกท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 
 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมรีายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ น้อยกวา่หรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไมไ่ด้มลีักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มภีาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็นบุคคลดังนี ้
                 5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 
 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
 
5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 20% หรือ 
(2) นํ้าหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

 6 
 

ทรัพย์สินดังนี ้  

6.1  ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  
6.1.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังนี ้
         6.1.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
  ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

         6.1.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
         6.1.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี ้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน 
นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มลีักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบคุคลดังนี ้
                   6.1.2.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                   6.1.2.3.2  สถาบันการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                   6.1.2.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมลีักษณะทํานองเดียวกับบุคคล 
ตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึน
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 
6.2  reverse repo 
 
6.3  OTC derivatives 
 
6.4 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ท่ี
จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลักทรัพยส์ําหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําใหม้ีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

 7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแตก่รณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit  
  1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  
  2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ท่ี
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี     
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 
1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ท่ีอายุกองทุน 
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดอืน  ท้ังนี้ 
เฉพาะ กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี  
 
 
 

 2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้าม
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรอืรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รัพย์สินดังกลา่วมีอายสุอดคล้องกับ
อายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit)   

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมไมม่ีข้อกําหนดเก่ียวกับ 
product limit 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

6 derivatives ดังนี ้

การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน และศุกูก

ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตรา
สารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 
 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสดุ  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามลูค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลา่สุดด้วยกไ็ดโ้ดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และใน
กรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มหีนี้สินทางการเงินตามท่ีเปดิเผยไว้ในงบการเงิน 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสดุ (รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงิน
ในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตรา
สารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
       (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้  
       1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดติฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
       6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
       11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมลีักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น   
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
          (1)  มีขนาดเล็ก  
          (2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
          (3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 
ท้ังนี้ การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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ข้อแนะนํา 
♦ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

♦ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

♦ ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมผีลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected Person) ได้ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th) 

♦ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

♦ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได ้

♦ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจํากัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย 

♦ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะ
ทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

♦ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือ 
เวปไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

♦ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการ
ใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

♦ การปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความรว่มมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง เก่ียวกับลูกคา้ 
(Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิก การทําธุรกรรม
ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
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เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้ 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตา่งๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลกัษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลกีเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้ง
ต่อกฎหมายต่างๆ  
(3) บรษิัทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน 
หรือความน่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  
 

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีไดร้ับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหนังสือเดินทาง 
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธสิําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล สําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น หนงัสือมอบอํานาจ เป็นต้น 
ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ 
 

ท้ังนี้ คําว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คําว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึง
กฎหมายของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดม้ีการลงทุนในประเทศนัน้ๆ ด้วย 

♦ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2565 
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ภาคผนวก 

 
 
 

ตราสารท่ีลงทุน 

อันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สาร/ผู้ออกตราสาร ประมาณการ

ผลตอบแทน 
ตราสารต่อป ี

สัดส่วนการ
ลงทุน

โดยประมาณ 

ประมาณ
การ

ผลตอบแทน
ท่ีกองทุนจะ
ได้รับต่อป ี

National 
Rating 
(TRIS) 

International 
Rating 

(Moody’s) 

เงินฝากประจํา AGRICULTURAL BANK CHINA           CHINA - A1 0.25% 6% 0.02% 

เงินฝากประจํา BANK OF CHINA                            CHINA - A1 0.55% 19% 0.10% 

เงินฝากประจํา QATAR NATIONAL BANK                QATAR - Aa3 0.56% 19% 0.11% 

เงินฝากประจํา DOHA BANK QPSC                        QATAR - Baa1 0.77% 19% 0.15% 

เงินฝากประจํา COMMERCIAL BANK PQSC             QATAR - A3 0.41% 19% 0.08% 

ต๋ัวแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)       THAILAND BBB+ - 1.40% 14% 0.20% 

ต๋ัวแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) THAILAND A- - 0.80% 4% 0.03% 

รวม  100% 0.69% 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.09% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับโดยเฉล่ีย 0.60% 

ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) 6 เดือน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565  
หมายเหต ุ
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจําเป็นและสมควรเพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทําให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นท่ีสํานักงานฯ 
อนุญาตให้ลงทุนได้ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 

(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ 

(3) หากไมส่ามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีท่ีเก่ียวข้อง
กับการลงทุนในตราสารมีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนัยสําคัญผู้ถือหนว่ยลงทุนอาจไมไ่ดร้ับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว้ และ/
หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว ้

(4) เงินลงทุนในตราสารหนี้ตา่งประเทศจะทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน 
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน  
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 

การเปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินที่คาดว่าจะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน 

 



  

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ ์2565 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที ่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th 
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คําจํากัดความ / คํานิยาม :  
เป็นไปตามประกาศ  
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 
1.2. ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA4 Not for Retail Investors  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KTFFEA4  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  
 
1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ป ี6  เดือน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  
 
1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  
อายุโครงการ : ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ตํ่ากว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบยีน 
เง่ือนไขอื่นๆ :  
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดอายุโครงการในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ในกรณีท่ีเกดิเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณไ์ด้หรือกรณท่ีีมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดท่ี
กระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีนําเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑห์รือกฎระเบียบของประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
แลกเปลีย่นระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเก่ียวกับการสํารองเงินทุนใน
ประเทศซ่ึงอาจมีผลกระทบทําให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทําให้
กองทุนไม่สามารถนําเงินลงทุนกลบัเข้ามาได้ภายในวันท่ีครบกําหนดอายุโครงการ ซึ่งจะทําให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 6 
เดือน 20 วัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนดังกลา่วไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นว่า
เป็นประโยชน์สูงสดุต่อผู้ถือหนว่ยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนาํเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกท่ีกระทําได ้ 
 
(2) ในกรณีท่ีภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตีราสารท่ีสามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
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รายงานให้สํานักงานทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกนั้น  
ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดร้ับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ต่อปีนับแต่วันท่ีครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชําระเงินค่าซ้ือหนว่ยลงทุนจนครบถ้วน 
  
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมท่ีเสนอขายผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  
 
2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 
15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เตม็จํานวนท่ี
เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 
และดําเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า   
 
2.3. มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือครัง้แรก : 500,000.00 บาท  
 
2.7. มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือครัง้ถัดไป : ไม่กําหนด  
 
2.8. มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด  
 
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด  
 



 

 

 

P a g e 3 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 

KTFFEA4 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA4 Not for Retail Investors 
 

 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไม่กําหนด  
 
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กําหนด  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การ
ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูงท่ีมีศักยภาพในการดแูลตนเอง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนไดสู้งกว่ากองทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ัวไป เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือ
ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือท่ีไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากดังกล่าว ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน….ล้านเหรียญ  
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดท่ีมีอยู ่
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   
กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซ้ือคืน หรือธรุกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  
 
3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมสีัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดยีว (buy-and-hold)  
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3.9. ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

ไม่มี  
หมายเหตุ:เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงไม่
จําเป็นต้องเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวช้ีวัด 

 
3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  
กองทุน buy & hold 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือ
ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้ังนี ้กองทุนจะพิจารณาลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 
 
ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซ้ือคืน หรือธรุกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
กองทุนจะเข้าทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่นเตม็
จํานวน แต่กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
 
ในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนนิการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะไดร้ับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
 
ท้ังนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วง
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ระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนเลกิโครงการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  
มีนโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  
เป็นไปตามประกาศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  
เป็นไปตามประกาศ  
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและตา่งประเทศ : เป็นไปตามประกาศ 
และกรณีท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามข้อนี้จะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีประกาศกําหนด  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
4.3. รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก :  
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
-  
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
7.3. วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- แบบอัตโนมัต ิ
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ัง
จํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทําการก่อนวันสิน้สดุอายุโครงการ โดยบริษัทจดัการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดต้กลงสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
ณ วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณไดเ้มื่อสิ้นวันทําการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
 
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนบัตัง้แต่วันถัดจากวันรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแตใ่นกรณีตามข้อ 10  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะนําส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการ
ทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันท่ีทํารายการท่ีระบไุว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถกูต้องแล้ว  
 
 ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีตามท่ี
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน  
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7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนโดยอัตโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยจะทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังจํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวม
ตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทําการก่อนวันสิ้นสดุอายุโครงการ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ัง
จํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทําการก่อนวันสิ้นสดุอายุโครงการ  
 
ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้ับหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัจากการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วในวันทําการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน
ของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนดัชําระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน และจะรายงานการไมรั่บซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ พร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ในแต่ละสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา รับซื้อคืน
โดยมลูค่าหน่วยลงทุน ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว   
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
 
7.9. รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
ประมาณการอัตราการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
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ผลตอบแทน 
ตราสารต่อป ี

สัดส่วนการ
ลงทุน

โดยประมาณ 

ประมาณ
การ

ผลตอบแทน
ที่กองทุนจะ
ได้รับต่อป ี

National 
Rating 
(TRIS) 

International 
Rating 

(Moody’s) 

เงินฝากประจํา AGRICULTURAL BANK CHINA           CHINA - A1 0.25% 6% 0.02% 

เงินฝากประจํา BANK OF CHINA                            CHINA - A1 0.55% 19% 0.10% 

เงินฝากประจํา QATAR NATIONAL BANK                QATAR - Aa3 0.56% 19% 0.11% 

เงินฝากประจํา DOHA BANK QPSC                        QATAR - Baa1 0.77% 19% 0.15% 

เงินฝากประจํา COMMERCIAL BANK PQSC             QATAR - A3 0.41% 19% 0.08% 

ต๋ัวแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)       THAILAND BBB+ - 1.40% 14% 0.20% 

ต๋ัวแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) THAILAND A- - 0.80% 4% 0.03% 

รวม  100% 0.69% 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.09% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย 0.60% 

ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) 6 เดือน 

                          ท่ีมา :  ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ และผูค้้าตราสารหนี้ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหต ุ
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมคีวามจําเป็นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไมทํ่าให้ความเสีย่งของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินอ่ืนท่ีสํานักงานฯ อนุญาตให้
ลงทุนได้ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ไดร้ับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว ้
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ 
(3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีท่ีเก่ียวข้องกับ
การลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว้ และ/หรือ 
บริษัทจัดการอาจไมร่ับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว ้
(4) เงินลงทุนในตราสารหนี้ตา่งประเทศจะทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน 
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
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9. การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจัดการไมส่ามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏบิัติไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้น
ทุกราย    
 
10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณดีังต่อไปนี ้
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มคีวามเช่ือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึง่ดังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไมไ่ดร้ับชําระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมมีูลคา่ตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนยั์งไมไ่ด้รับรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
1.  เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสํานักงาน 
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
3.  แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได ้
4.  ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันท่ีส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง :  
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไมร่ับซ้ือคืน หรือไมร่ับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณท่ีีกําหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่
เกินกว่ากรณดีังต่อไปนี ้ 
 (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอยา่งใดอย่างหนึ่งดังนี ้



 

 

 

P a g e 10 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (โครงการ) 

KTFFEA4 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA4 Not for Retail Investors 
 

1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัตติามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ 
  
 (2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทุน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ 
 
(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 
 
 กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี ้
- การดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้หรือตราสารท่ีลงทุน ประสบปญัหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน 
 
- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) บริษัทจัดการสามารดําเนินการได้สูงสุดในการ suspension จะไมเ่กิน 5 วันทําการ โดยบรษิัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
อันเนื่องจาก เหตุจําเป็นตามกรณีใดกรณหีนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจําหนา่ย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล 
2. ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพยส์ินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
 
 อนึ่ง การไม่ขายหรือไมร่ับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอ่ืนใดท่ีจะมีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 ท้ังนี้ การไม่ขายหรือไมร่ับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรอืคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ด้วยเหตุอ่ืนนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
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กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
และ/หรือประกาศอ่ืนใดท่ีจะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป  
 
12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
เป็นไปตามประกาศ  
 
13. เงือ่นไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
• บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนจะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปใหผู้้ถือหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ มิได้มลีักษณะตามบท
นิยามของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมิไดเ้ป็นผู้มเีงินลงทุนสูง เว้นแตเ่ป็น
การโอนทางมรดก ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
• การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บรษิัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอก
เงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ ท้ังนี้ ข้อกําหนดเก่ียวกับ FATCA เป็นไป ตามท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เร่ือง "ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน" 
• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซ้ือ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว  
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผู้ลงทุนซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบรษัิทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการ
ดังกล่าว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนติิบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)  
 
14. การจ่ายเงินปนัผล :  
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอ้จํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แล้ว
ท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมท่ีปรึกษาการลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย ท้ังหมดเมื่อรวมกันแล้ว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แล้ว
ท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน   
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายป ี:  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แล้วท้ังหมด ณ วัน
จดทะเบียน  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไมเ่กินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมลูค่าหนีส้ินท้ังหมด เวน้
แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนยีมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณ
ในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนยีมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ   
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แล้ว
ท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ท้ังนี้ รวมค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว  
 
ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมลูค่าน้อยกว่า 50 ล้าน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินท้ังหมด หักด้วยมลูค่าหนีส้ินท้ังหมด เว้น
แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนยีมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณ
ในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนยีมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ  
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อป ีของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แลว้
ท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไมเ่กินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด 
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เว้นแต่ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ   
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ไม่ม ี 
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  
ไม่ม ี 
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.535 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แล้วท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ มดีังต่อไปนี ้ 
(1) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรอืหรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทุน และค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ี
ซ้ือหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม (ถ้ามี)  
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุนบริษัท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณยีากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค 
ค่าบริการในการนําเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น  
(3) ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคําขอเปดิบัญชีกองทุน คําสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วย
ลงทุน และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุน  
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอ่ืนๆ  
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าวหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 
6 เดือนและรายงานประจําปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน ประกาศซ่ึงรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือ
ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนท่ีบรษิัทจัดการจัดทําข้ึนหรือมีหน้าท่ีจัดทําข้ึนตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด 
(7) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน และจดทะเบียนกองทรัพยส์ิน
ของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมลูของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(9) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนเข้าฝากในบญัชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(10) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย 
ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ  
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(11) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการขอขึ้นทะเบียนผูล้งทุนของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ลงทุนประเภท Foreign Institutional Investor (FII) เป็นต้น  
(12) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก ค่าบริการตัวแทนด้านภาษี (Tax Agent Fee) ของบริษัทฯ  
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน จะเรียกเก็บจากกองทุนตามท่ีจ่ายจริง มีดังต่อไปนี ้ 
(13) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการขอขึ้นทะเบียนของกองทุนรวมเป็น Sub-Account ในต่างประเทศ  
(14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก ค่าบริการตัวแทนด้านภาษี (Tax Agent Fee) ของกองทุน  
(15) ค่าแปลเอกสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือการแปลอักษรอ่ืนใด 
(16) ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่นค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพยเ์พื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิและหรือสอบทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการคํานวณผลการดําเนินงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ เปน็ต้น  
(17) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศและตา่งประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  
(18) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Settlement Advance หรือ Contractual Settlement เป็นต้น  
(19) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากผลตา่งระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผูร้ับฝากทรัพย์สนิในต่างประเทศ กับ
จํานวนเงินท่ีจ่ายชําระจริง  
(20) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบญัชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนคืนแก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่าง
การชําระบญัชีและเลิกกองทุน  
(21) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดเีพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายต่างๆ ในการดาํเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องกับการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
แทนการชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนี้ และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น  
(22) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)  
 
15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่ม ี 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไมม่ ี 
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทุน : ม ี 
ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี 
ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  
 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
- ค่าธรรมเนยีมการทํารายการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 
- ค่าธรรมเนยีมการโอนเงินเพื่อซ้ือหนว่ยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
- ค่าธรรมเนยีมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด  
 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบยีนดําเนินการใหผู้้ถือหน่วยลงทุน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณปีรกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการดาํเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอน
หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบยีน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด   
 
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) อย่างไรก็
ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษตี่างๆ ดงักล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงดังกล่าว โดยถือวา่ได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ 
 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1. ข้อ15.2.2. และ 15.2.3. จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุน
ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติหรือเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วนัทําการนับถัดจากวัน
ครบกําหนดอายุโครงการ  
 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1. ข้อ15.2.2. และ 15.2.3. จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุน
ภายใน 5วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตหิรือเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวัน
ครบกําหนดอายุโครงการ  
 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้ท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 
ล้านบาท การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1. ข้อ15.2.2. และ 15.2.3. จะคํานวณทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลค่า
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ทรัพย์สินสุทธโิดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนในแต่ละวันท่ีคํานวณนั้นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนยีม และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิหรือเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วัน
ทําการนบัถัดจากวันครบกําหนดอายุโครงการ 
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน ตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (12) บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดจ่ายท่ีเหมาะสม ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินอายุโครงการของกองทุน  
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน ตามข้อ 15.2.6 (13) ถึง (22) จะเรยีกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัด
จ่ายท้ังจํานวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะไดร้ับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น  
 
ท้ังนี ้การตัดค่าใช้จ่ายดังกลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่าย :  
การดําเนินการในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 

1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 

1.1.1 ไม่เกินอัตราท่ีระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ่มข้ึน 

1.1.2 เกินอัตราท่ีระบไุว้ในโครงการ1  
 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

บริษัทจัดการต้องไดรั้บมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 
วันนับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิม่ข้ึน 
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 

2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผูล้งทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีมีการเรียกเก็บ
ลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว 
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1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มข้ึน  
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระทําโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนไดร้ับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างท่ัวถึง  
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 
15.6. หมายเหตุ :  
 
16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง :  
 
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
ต่างประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีทรัพย์สิน
ของกองทุนเป็นตราสาร/หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การคํานวณมลูค่ายุติธรรมของตราสาร/หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีหลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็น
ท่ียอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์
 
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้ 
(2.1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี ้
(ก) คํานวณทุกสิ้นวันทําการก่อนวนัทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
(ข) คํานวณทุกสิ้นวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(ค) คํานวณทุกสิ้นวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(ง) คํานวณทุกสิ้นวันท่ีปรากฏเหตกุารณ์ท่ีน่าเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ และ
ประกาศภายในวันทําการถัดไป 
 
(2.2) คํานวณและประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี ้ 
(ก) คํานวณทุกสิ้นวันทําการก่อนวนัทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
(ข) คํานวณทุกสิ้นวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา และประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป 
 
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.1) และ (2.2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องไดร้ับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.1) และ (2.2) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 
หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได ้ 
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมลูดังกลา่วภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตัดสินใจลงทุนได ้ 
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแห่งท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้
ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมลูดังกล่าวด้วย
หรือไม่ก็ได ้ 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อสิ้นวันทําการท่ีคํานวณนั้น  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศข้างต้น ต้องไดร้ับการรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มลูคา่หนว่ยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังต่อไปนี ้ 
(3.1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเปน็ตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล สําหรับมลูค่าหน่วย
ลงทุนเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนยิมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนยิม 5 ตําแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจ่ะใช้ผลลัพธ์เป็น
ตัวเลขโดยมีทศนยิมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
เปิด  
 
4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รบัยกเว้นไมต่้องปฏิบัตติามข้อ 2. เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ 
(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดรั้บ
ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยใหไ้ด้รบัยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตดุังกล่าว  
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสดุภายใน 1 วันทําการ  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปดิเผยมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
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ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อใหผู้้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตดัสินใจลงทุนได้ โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศในช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว และจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแห่งท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขาย
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็
ได ้  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนนิการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
ส่วนที่ 1 การดําเนินการกรณีมลูค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่
ถูกต้อง 

ข้อ กรณีท่ีมูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1 < 1 สตางค์ หรือ < 0.5 % 
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง 

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกลา่วต้องมีสาระสําคัญดังนี ้
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้ง 
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 
1.1.3 สาเหตุท่ีทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 
1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 
ในกรณีท่ีความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วันท่ี
พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วย ไม่
ถูกต้อง 

  
1.2 ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มผีล
ต่อเนื่องถึงการคํานวณมลูค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง 

ตั้งแต่วันท่ีพบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง 

2. ≥ 1 สตางค์ และ≥ 0.5% 
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลังตั้งแต่วันท่ีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีมูลค่า/ราคาหน่วย
ถูกต้อง 

  

2.1.2 ดําเนินการดังนี้ เฉพาะวันท่ีมูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เง่ือนไข ตาม 2.  

  

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมลูค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1   

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมลูค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ

ภายในวันทําการ 
ถัดจากวันท่ีพบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง 
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บริษัทจัดการ เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมลู
ตาม 1.1.4 

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวนัทําการถัดจากวันท่ีส่ง
รายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน ์

ภายในวันทําการ 
ถัดจากวันท่ี
คํานวณมลูค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ้น 

  
2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันท่ีผู้ดูแล

ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

  
2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
รับทราบชื่อกองทุนท่ีมีการแก้ไขมลูค่า/ราคาหน่วย และวัน 
เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย  
  

ภายใน 3 วันทํา
การนับแต่วันท่ี
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

    2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันท่ีเข้าเง่ือนไขตาม 2. 

  

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

ตาม 2.1.2.1 
  

    2.2.2 ชดเชยราคาตามท่ีกําหนดไวใ้นส่วนท่ี 2 ให้แล้วเสร็จ 
  

ภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วันท่ี
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไข
ราคาหน่วย
ย้อนหลังและ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหนว่ยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 
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รายงานการ
ชดเชยราคา 

  
2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกลา่ว พร้อมท้ังสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกท่ี
ไม่อาจควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน 

ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วันท่ี
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสาํเนารายงานไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานเข้าตรวจ 
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดท่ีมีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบยีบหรือ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
 
ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนท่ี 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีท่ีผู้ซ้ือมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซ้ือหน่วยเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 
1.1.2 กรณีท่ีผู้ซ้ือไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
1.1.3 กรณีท่ีผู้ซ้ือมีหนว่ยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยท่ีจะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี้ 1.1.3.1 
ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยท่ีเหลืออยู่น้ัน และจ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาท่ีขาดอยู ่ 

1.2 กรณีรับซ้ือคืน 1.2.1 กรณีท่ีผู้ขายคืนมหีน่วยเหลอือยู ่
1.2.1.1 เพิ่มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซ่ึงมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง หรือ 1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาให้ผู้ขายคืน 1.2.2 กรณีท่ีผู้ขายคืนไมม่ีหน่วยเหลืออยู ่ให้ บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน  

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง  

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ่มจํานวนหน่วยของผู้ซ้ือเป็นจํานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง หรือ 2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผูซ้ื้อ  
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2.2 กรณีรับซ้ือคืน 2.2.1 กรณีท่ีผู้ขายคืนมหีน่วยเหลอือยู ่ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซ่ึงมมีูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 
2.2.2 กรณีท่ีผู้ขายคืนไม่มหีน่วยเหลืออยู่3 ให้ บลจ. จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 
2.2.3 กรณีท่ีผู้ขายคืนมหีน่วยเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยท่ีจะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี้ 2.2.3.1 
ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยท่ีเหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่

3 ไม่ใช้กับกรณีท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสดุท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุังกลา่ว 
หมายเหต ุ 
1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แกผู่้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนําเงิน
ชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้ บริษัทจัดการ
ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา 
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได ้
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ช่ือ : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จํากัด  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่ม ี
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ช่ือ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
17.5. ท่ีปรึกษา :  
17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ช่ือ :  
17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  
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17.6. ผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ :  
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบัญชี) :  
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :  
18.1. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  
18.2. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
เป็นไปตามประกาศ  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 
129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อกําหนดอ่ืน ๆ :  
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกําหนด :  
เป็นไปตามประกาศ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลีย่นให้บริษัทจัดการรายอ่ืน
เข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานหรือ ขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่
วันท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได ้ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณี
ท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมเป็นการท่ัวไป :  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป (auto approve) และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูล้งทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสยีหายให้แก่ ผูล้งทุนโดยไม่
ชักช้า ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมส่ามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการยินยอมใหน้ําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตลุาการ   
 
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
เป็นไปตามประกาศ  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 
 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม   



  

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) 
ข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ ์2565 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที ่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
1. บริษัทจัดการ :  
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 32  
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  
 
ท่ีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd.,  
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel : +66-2686-6100 Fax : +66-2670-0430   
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดังต่อไปนี ้  
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหนว่ยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนตามวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมตัิจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ท้ังในปัจจุบนัและท่ีแก้ไขเพิม่เตมิโดยเคร่งครัด   
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมท้ังจัดใหไ้ด้มาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผูดู้แลผลประโยชน ์  
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินอยู่เท่าท่ีจําเป็น ท้ังนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอ่ืนใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพยท่ี์กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้
ได้รับการชําระหนี้หรือได้มาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมไีว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกลา่ว   
(6) รับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนท้ังหมดท่ีมคํีาสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนในวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรบัคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการ
ช่ัวคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสว่นข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้ง
แรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรอื
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุในส่วนข้อมลูโครงการ ข้อ 11 “การไม่ขายไมร่ับซ้ือคืนไมส่ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”   
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน   
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มคํีาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 10 “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอตัราท่ีระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากผู้
สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน”   
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราท่ีระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15 “ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจาก
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ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน” 
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการตามสว่นข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
(12) ช้ีแจงและดําเนินการให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีท่ีมีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมผีลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการ
ลงทุนหรือต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ   
(13) ยกเลิกกองทุนตามท่ีกําหนดในส่วนข้อผูกพันข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 
(14) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(17) จัดให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซ่ึงมีคุณสมบัตติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขใน
การเปลีย่นตัวผู้ดูแลผลประโยชนท่ี์กําหนดในส่วนข้อผูกพัน ข้อ2 “เง่ือนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์” ท้ังนี้โดยได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
(18) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดใหม้ีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
(19) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
(20) แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(21) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(22) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(23) ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท้ังในปัจจุบันและท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติมท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในข้อผูกพนัหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  
 
ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าท่ี
ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม ่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ช่ือ : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จํากัด  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 0-2614-5588 โทรสาร : 0-2353-7366  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
ผู้ดูแลผลประโยชน์มสีิทธิ หน้าท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดังต่อไปนี ้  
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน ์  
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรพัย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ท่ีกองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เช่น 
เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทุนและนําเข้าไว้ใน
บัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ   
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย สั่งซ้ือตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรบั
ชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพยด์ังกล่าว ท้ังนี้ให้เป็นไปตามคําสั่งของบรษิัทจัดการเมื่อตรวจสอบหลกัฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว   
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ   
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพยส์ินของกองทุนตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ีวิธีการ
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูค่า หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืน
นอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(6) จ่ายเงินตามคําสั่งของผู้ชําระบญัชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   
(7) ทําหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี ้  
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น   
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบญัชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ี
ผู้ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า   
ท้ังนี้ หน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิน้สดุลงเมื่อผู้ชําระบญัชีไดด้ําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการได้คาํนวณไว้ เมื่อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว   
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือ
รักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย้ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทุนพึงจะไดร้ับ 
รวมท้ังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมท้ังแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องป้องกันการเสียสิทธิท่ีมอียู่
หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์น้ันๆ การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของ
กองทุน โดยทันทีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร   
(10) จัดทํารายงานและบญัชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ   
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย 
และอ่ืนๆ   
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนท่ีรับฝากไว้   
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(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน   
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน   
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่งครดั หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไวโ้ดยเคร่งครดั   
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปดิโอน
ในช่ือของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอ่ืนๆ   
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัตติามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดร้บัคําสั่งจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน   
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบรษิัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไดม้ี
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไมร่ับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว 
หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และ
กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง   
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบรษิัทจัดการในการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด   
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน ์เก่ียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และ
รายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วัน
สิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแตว่ันสิ้นปีบญัชีของกองทุน   
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินท่ี
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนท่ียกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ   
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ   
(20) รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจดัการเพ่ือเข้าบญัชีของกองทุน   
(21) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิไดเ้ป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมไีว้ซ่ึง
หลักทรัพย์น้ันใหผู้้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอ่ืนซ่ึงมคุีณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าท่ีรับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม   
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(22) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแล
ผลประโยชน ์  
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผดิชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซ่ึงพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
การไม่กระทําตามหน้าท่ี โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ท่ีดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพื่อให้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซ่ึงการดาํเนนิการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมอืช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งท่ีส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน ์
 
ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้
ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน
การฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได ้
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 
หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีได้ทราบข้อมลูดังกลา่วมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
ในกรณีท่ีการดําเนนิการใดต้องไดร้ับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมด่ําเนินการขอมติ ให้ผูดู้แลผลประโยชน์มี
อํานาจดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพือ่ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้ 
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือท้ังหมดดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น   
1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย บอกกล่าว
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งไมป่ฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่
น้อยกว่า 30 วัน   
3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพยห์รือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไมส่ามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมผีลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกลา่วต่อไป 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มสีิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร



 

 

P a g e 6 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) 

KTFFEA4 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA4 Not for Retail Investors 
 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน   
4. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมมีติโดยเสยีงข้างมากซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าก่ึงหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์  
5. ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู้้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกตอ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีแก้ไขเสรจ็สิ้น   
ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาํเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชนต์่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และ
เมื่อไดร้ับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ท้ังนี้ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น   
 
ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัการกองทุน หรือข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรอืใช้ในทางท่ีก่อหรือ
อาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน   
 
อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของ
กองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอื่นใดท่ีจําเป็น เพื่อให้การโอนหรอืส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานท้ังหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง  
 
ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทําได ้
หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลกิสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์
ได ้ 
 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  
ช่ือ : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 0-2614-5588 โทรสาร : 0-2353-7366 
 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือท่ีผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด    
 
3. ผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
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สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร ์ ช้ัน 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ    
 
5. ผู้จัดจําหน่าย :  
ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
6. ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน :  
ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ดังต่อไปนี ้  
(1) ได้รับค่าธรรมเนยีมต่างๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) 
ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
(3) จัดส่งหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเก่ียวกบัการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน   
(5) รับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ท่ีไมไ่ด้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   
(6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน   
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   
(8) ช้ีแจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมผีลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ   
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด   
(10) ทําหน้าท่ีให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดท่ีจําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้นใจท่ัวไป 
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รวมท้ังทําการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  
ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  
ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
9. ที่ปรึกษา :  
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  
 
9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่ม ี
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
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13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
ส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7 "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน"   
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  
ไม่ม ี 
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
1. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิการโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือใหป้ระโยชน์กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซ่ึงจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว  
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ผู้ลงทุนซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการ
ดังกล่าว  
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนติิบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) –4)  
 
ท้ังนี้ การโอนหน่วยลงทุนให้กับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล ตามข้อ 1)-5) จะต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อ  2 ด้วย 
 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนท่ีมีลักษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 
หรือเป็นผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี ้
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รบัโอนไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผูร้ับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
พร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบคุคลจะต้องแสดงเอกสารสําคัญท่ี
แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติ
บุคคลนั้น ต่อบริษัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้ับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รับเงินและใบกํากับภาษี 
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พร้อมหลักฐานการรับคาํขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผูรั้บโอนไวเ้ป็นหลักฐาน 
(ง) ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รบั
โอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์แก่ผูโ้อนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้ับคําขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสาร
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
 
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปใหผู้้ถือหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และ/
หรือ ผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซ่ึง
จัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่คําสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การดําเนินการดังกลา่ว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)   
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมสีิทธิลงมติ เพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีประกาศกําหนด   
 
ในกรณท่ีีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุม่บุคคลเดยีวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด  เว้นแตเ่ป็นกรณี
กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู ่ 
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมสีิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มผีู้ชําระบญัชีตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีระบไุว้ในส่วนข้อผูกพัน ข้อ 23. "การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"   
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
 
13.8. อื่น ๆ :  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเ่กินค่าหน่วยลงทุนท่ียังสง่ใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมค่รบ 
 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุน
รวมโดยชอบ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมสีิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน
รวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  
1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ไดร้ับใบคําขอเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้าม)ี จะส่งมอบ
สําเนาใบคําขอเปดิบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปดิบัญชี
และการซ้ือหน่วยลงทุน 
 
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน 
 
3. นายทะเบียนจะจดแจ้งช่ือผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนแล้ว และผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรยีบร้อยแล้ว 
 
ในกรณีท่ีผูส้ั่งซ้ือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไมเ่กิน 4 คนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธใินฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้
ได้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีท่ีบริษัทจดัการขาย หรือรับซื้อ
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คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนจะออกสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมดุบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ีทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว ้
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี ท่ีจะตอ้งนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึก
รายการใหเ้ป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นาํสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมา
บันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการท่ีถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะต้องปฎิบตัิตามข้อกําหนดเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลีย่นแปลงการรับสมดุบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน เป็นหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นใดหรือท่ีได้รับการ
แต่งตั้งเพิ่มเตมิ สามารถออกสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปดิประกาศไว้ท่ีสาํนักงาน
ของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดาํเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ 
 
4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และใน
กรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บรษิัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการซ้ือหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลีย่นแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมดุบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของบรษิัทจัดการ 
 
5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมลูท่ีถูกต้องท่ีสุด ดังนั้น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทําการทักท้วง
ข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนบัตั้งแต่วันท่ีไดรั้บหนังสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบญัชี
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แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกลา่วถูกต้อง 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอ
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ 
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถื่อว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นตอ้งใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
การดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน 
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล  
ส่วนที่ 1  การดําเนินการเมื่อมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณว่์าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะ 
ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงท่ี บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารท่ีลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายไดด้้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

การดําเนินการ 
ของ บลจ. 

กรณีกองทุนท่ี บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 

กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนี้ได1้  หรือ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงท่ี บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
ตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของ
กองทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายไดด้้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล2 

1. การกําหนดให้เป็น 
ผู้มีสิทธิไดร้ับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้
จากการรับชําระหนี ้

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันท่ี บลจ. บันทึกมลูค่าตราสารหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนินการ
ตาม 1.2 ก่อนแล้ว 

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้ตามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้
ไดก็้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงท่ี บลจ. 
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารท่ีลงทุนนั้นประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล 
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2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ช่ือผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรยีกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันท่ี 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันท่ี บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตรา
สารหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ แล้วแต่กรณ ี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ี บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ท่ีสํานักงานใหญ่ สํานักงาน
สาขาของ บลจ. และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้ในการซ้ือขาย
หน่วยของกองทุน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ี บลจ.
แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย 

- 

  
1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน 
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั้นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีท่ีพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารท่ี
กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไมส่ามารถจําหนา่ยไดด้้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล 
และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  ท้ังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์
      ในกรณีท่ี บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผูม้ีสิทธิได้รับเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีไดจ้ากการรับชําระหนี้ตาม 1.  บลจ.  
จะรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนได้เมื่อดําเนินการดังนี ้
      (1)  ระบุรายละเอียดเกีย่วกับการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนไว้ในข้อผูกพัน 
      (2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยก่อนการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นท่ีมิใชห่ลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดําเนินการดังนี ้
  (2.1)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนจะได้จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณ
การค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการไดม้าซ่ึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยส์ิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น  
  (2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเปน็ในการรับชําระหนี ้  
  (2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
                         (2.3.1)  เอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผดินัดชําระหนี้เกิดขึ้น 
                         (2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตผุลประกอบบทวิเคราะห์ท่ี บลจ. จัดทํา ซ่ึงแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ หรือข้อเท็จจริงท่ี บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารท่ีลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง 
หรือไมส่ามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล 
 
ส่วนที่ 2 การดําเนินการเมื่อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน  

การดําเนินการ รายละเอียด 

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันท่ีได้รับทรัพย์สินมา 

ข้อมูลดังนี ้
ประเภท จํานวน และชื่อผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรยีกร้อง วันท่ี บลจ. 
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืน พร้อมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีได้รับโดยมสีาระสาํคัญอย่างน้อยเก่ียวกับทรัพย์สินดังกลา่ว มูลค่าทรัพย์สิน 
ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 
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2. เปดิเผยข้อมูลภายในวันทําการถัดจากวันท่ี 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไวท่ี้สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. 
ตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้ในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน 
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บลจ. ระบุไว้ในการ
ประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในคร้ังถัดจากวันท่ีไดร้ับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับ
ชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซ่ึงผูล้งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ท่ีสาํนักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
ติดต่อกัน 

3. กําหนดราคาทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับมา
จากการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์ินอ่ืน 

เพื่อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

4. คํานวณ NAV ของกองทุนท่ีมีการรับ
ชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

4.1 กรณีท่ี บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน 
4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืน มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน 

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับ
ชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

5.1 กรณีท่ี บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 ให้ บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยท่ีมสีิทธิในเงินไดสุ้ทธิ
จากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกลา่วแทน
เงิน ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน) 
5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ. ดําเนินการกับทรัพยส์ินท่ีได้จากการรับชําระ
หนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
5.2.1 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภทท่ีกองทุนนั้นสามารถลงทุนได ้บลจ.อาจมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกลา่วต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนก็ได ้
5.2.2 กรณีเป็นทรัพยส์ินประเภทท่ีกองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได ้บลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกลา่วในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หนว่ยเป็นสําคัญ 
5.3 ในระหว่างท่ี บลจ. ยังไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได ้
5.4 ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน 
เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดท่ี บลจ. บนัทึกมูลค่าตราสารหนี้หรอืสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้ 
บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน 
นับแตว่ันท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับชําระหนี ้

6.1 ให้ บลจ. เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนคืน
ในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนท่ี 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่
วันท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้
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6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลีย่เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วันทําการ
นับแต่วันท่ี บลจ. ได้เฉลีย่เงินคืน 
6.3 หาก บลจ. มีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยส์ินอื่นท่ีได้จากการรับชําระ
หนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ถือหน่วย บลจ. อาจนําเงินไดสุ้ทธิ
จากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงิน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุม้กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได ้
หากไดม้ีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วน
แล้ว และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนี้น้ันไม่คุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีไดจ้ากการ
รับชําระหนีด้ังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได ้ท้ังนี้ บลจ. จะดําเนินการ
ดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว 
6.4 สําหรับกองทุนเปิดท่ี บลจ. ไดบ้ันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ไดร้ับชําระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องดังกล่าวเป็น
เงิน ให้ บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม 

  
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เท่านั้น  
 
17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทนุ :  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังการใหส้ิทธิหรือการจาํกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือ
ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานาํหน่วยลงทุน ในกรณดีังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหนว่ยลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทํา
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญพ่ิเศษ ตามท่ีกําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ท่ีจัดตั้งข้ึนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
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2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน  
 
18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมผีู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่ 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดําเนินการดังกลา่วและมี
ผลผูกพันตามมต ิ
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดําเนนิการใดอันเป็นการขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติน้ันเสียไป 
 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องท่ีกระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมสีิทธิออก
เสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอมตผิู้ถือหน่วยลงทุนท่ีกําหนดไว้ในข้อผูกพนั หรือท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ี
กําหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบตอ่ผู้ถือหน่วยลงทุนไมเ่ท่ากัน ต้อง
ได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิท่ีไดร้ับผลกระทบ แล้วแต่กรณ ี
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดท่ีไดร้ับผลกระทบ แล้วแต่กรณ ี
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แล้วแต่กรณ ี 
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพัน :  
 
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญท่ีเป็นไปตามและไม่ขัดหรอื
แย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้
ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเตมินั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องไดรั้บมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ 
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เรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อกําหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) ข้อกําหนดเก่ียวกับการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ท่ี ทน. 19/2554 
(ค) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรบัชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน 
และข้อกําหนดเก่ียวกับการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน ์
(จ) เร่ืองท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผีลผูกพันเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไมต่้องไดร้ับมติของผู้
ถือหน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยไดรั้บมตโิดยเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 
 
ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมท้ัง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมท้ังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพันพร้อมท้ังเหตผุลและความจําเป็นใหผู้้ถือหน่วย
ลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมผีู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี ้ 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั้น  
(2) จํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด  
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(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด  
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 
ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผล
ว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลอือยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมี
สภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
(4) กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบรษิัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วย
ลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน 
(2) กองทุนรวมดัชนี 
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ 
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
 
22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลกิกองทุนเปิดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน  
 
22.1.3. เมื่อได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้เเล้ว
ท้ังหมดของโครงการจัดการ  
 
22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตดุังต่อไปนี ้ 
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวมท่ีขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏบิตัิหรือดูแลให้มีการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์เกีย่วกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือ
แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามผีู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอ่ืนใดท่ี
มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
22.1.5 เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมือ่สํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน  
 
22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะยุติการจัดตั้งกองทุนรวมหรือเลิกกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทุกรายแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ามีเหตุท่ีเชื่อว่าภาวะท่ีไม่ปกตดิังกล่าวจะทําให้การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสดุของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรีพย์
สินอ่ืนเพื่อประโยชน์สูงสดุของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ 
 
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลกิกองทุนดังต่อไปนี ้ 
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุใหเ้ลิกกองทุน ตามข้อ 22.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี้ เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
1. ยุติการรับคําสั่งซ้ือและคําสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันท่ีเกดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน 
2 แจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี ้
2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย โดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถอืหน่วยได ้
2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน ์
2.3 แจ้งสํานักงานผ่านระบบท่ีจดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน 
3 จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ี
สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัต ิ
4 ชําระค่าขายคืนหนว่ยตามสัดส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุใหเ้ลิก
กองทุน และเมื่อไดด้ําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น 
 
22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายโุครงการหรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ให้บริษัท
จัดการดาํเนินการ ดังนี ้

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. แจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน ์
1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน 
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

≥ 5 วันทําการ ก่อนวันเลิกกองทุน 

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ใหผู้้ถือหน่วยและผูล้งทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกล่าว  ≥ 5 วันทําการ ก่อนวันเลิกกองทุน 

3. จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลา ใช้
เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน 

 
23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  
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บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทําหน้าท่ีรวบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทุนรวมแลว้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมท้ังทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด   
 
ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพยส์ินของกองทุนรวมและผู้ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตาม
หลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ   
 
เมื่อได้ชําระบัญชีเสรจ็เรยีบร้อยแลว้ ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ใหผู้้ชําระบญัชีจัดการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม   
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