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ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ จำนวน 3 กองทุน 
 

 ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย 
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (KT-PIF) กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพ่ือ
การเลี้ยงชีพ (KT-PIF RMF) และกองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (KT-SET50) จำนวน 3 กองทุน รวมเรียก (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สำนักงาน”) เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 และ วันท่ี 26 กันยายน 2562 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

ลำดบั เร่ือง เดิม ใหม่ 
1 การเพิ่มบริการการซื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  
(เฉพาะกอง KT-PIF, KT-SET50) 
 
วันท่ีมีผลใช้บังคับ : 25 กันยายน 
2562 

- เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ท่ีประสงค์จะซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ดังน้ี 
(1) ผู ้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้
ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน 
(2) บริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แกผู่้ถือกรมธรรม์ ดงัน้ี  

- กรณีกองทุน KT-PIF ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วนั
ถัดจากวันคำนวณ NAV   

- กรณีกองทุน KT-SET50 ภายใน 5 วนัทำการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันท่ีบรษัิทจัดการได้ทำรายการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

โดยวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตฯ 
 
*บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัท
จัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยท่านสามารถติอต่อได้ที่ บริษัทกรุงไทย-
แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนอื่นใดที่จะ
มอบหมายเพิ่มเติมต่อไป 

2 แก้ไขตามประกาศสำนักงาน รายละเอียดตามหัวข้อด้านลา่ง ดังน้ี (เฉพาะกอง KT-SET50)    วันท่ีมีผลใช้บังคับ : 26 กันยายน 2562
  2.1 - การปรับคำนิยามเงินฝากหรือ

ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
 

เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมลีักษณะทำนอง
เดียวกับเงินฝาก 

เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับเงินฝาก เพื่อให้นิยามสะท้อนตราสารที่มีลักษณะ
เป็นเงินฝากเท่าน้ัน 

  2.2 - การคำนวณสัดสว่นการลงทุน
ของกองทุนรวมตามการจัดแบง่
ประเภทของกองทุน (label 
fund) 

เพื่อใหบ้ริษัทจดัการมีความยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการมากข้ึน บรษัิทอาจไม่นับช่วงเวลา ดังน้ี ใน
การคํานวณสัดส่วนการลงทุน 
1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 
2. 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ  

เพื่อใหบ้ริษัทจดัการมีความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการมาก
ข้ึน บริษัทอาจไมนั่บช่วงเวลา ดังน้ี ในการคํานวณสดัส่วนการ
ลงทุน 
1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 
2. 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ  
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3. ช่วงระหวา่งรอการลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผูล้งทุนทำ
การขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมกีารโอนย้าย
กองทุนจำนวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

2.3 - การนับ concentration limit 
สำหรับตราสารหน้ี ตราสารกึ่ง
หน้ีกึ่งทุน และศุกกู 
 

กองทุนลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน
และศุกูก ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ มลูค่าหน้ีสินทาง
การเงิน (financial liabilities) ของผู้ออกตรา
สารรายน้ัน 

กองทุนลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และศุกูก ไม่
เกิน 1 ใน 3 ของ มูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 
liabilities) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ 
บริษัทจัดการอาจนำ financial liability ท่ีออกใหม ่แต่ยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด มารวมกบั financial liability 
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยได ้

2.4 - การรายงานกรณีทรัพย์สินท่ี
ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรอืไม่
เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน
ท่ีกำหนดโดยไม่ไดเ้กิดจากการ
ลงทุนเพ่ิม  

จัดสง่รายงานต่อสำนักงาน ภายในวนัทำการ
ถัดไปนับจากเกิดกรณีดังกลา่ว รวมท้ังเมื่อมกีาร
แก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดแล้ว ให้
จัดสง่รายงานภายในวันทำการถัดจากวันท่ีมีการ
แก้ไขแล้วเสร็จ 

ปรับปรงุการจดัส่งรายงาน ดังน้ี 
- การรายงานต่อสำนักงาน เฉพาะกรณีไมส่ามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายใน 3 วันทำการนับแตว่ันท่ีครบ
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว ้
- การจัดส่งรายงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกดิกรณี
ดังกลา่ว หรือภายใน 3 วันทำการถัดจากวันท่ีมกีารแก้ไขแลว้
เสร็จตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

2.5 - การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

จัดสง่รายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแล 
ผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ปรับปรงุการจดัส่งรายงาน โดยขยายระยะเวลาในการจดัส่ง
รายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแล ผลประโยชน์เป็นภายใน 3 
วันทำการนับแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

2.6 - การจา่ยเงินปันผล  ให้บริษัทจัดการประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบบั 

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และลดภาระค่าใช้จา่ย
ของบริษัทจัดการ ใหส้ามารถเปิดเผยข้อมูลการจา่ยเงนิปันผล
ในช่องทางท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถรับทราบข้อมลูได ้เช่น 
เว็บไซต์ เป็นต้น

2.7 - การลดและเพิ่มค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จา่ย 
 

การลดและการเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย 
ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีระบุ
ไว้ ในโครงการ ต้องแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบภายใน 
3 วันทำการหลังจากการดำเนินการดังกลา่ว 

ปรับปรุงการเปิดเผยการเพ่ิม/ลดค่าธรรมเนียมดังน้ี  
- การเพ่ิมค่าธรรมเนียมฯ ไม่เกินเพดานต้องเปิดเผยล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
- ไม่ต้องแจ้งสำนักงาน กรณีเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมภายใต้
เพดานท่ีกำหนดในโครงการ 
- ใน 1 ปสีามารถเพ่ิมค่าธรรมเนียมฯ เกินเพดานได้ไม่เกิน 5% 
ถ้าเกินต้องของมตพิิเศษ 

2.8 - การชำระค่ารบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลักทรพัย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

กรณีบรษัิทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กอ่น

กรณีบรษัิทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการต้องได้รับ
มติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

2.9 - การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง 

 เพื่อใหบ้ริษัทจดัการยกเลกิคำสั่งซ้ือขายท่ีรับไวแ้ลว้ไดใ้น
กรณีเกดิเหตุเลิกกองในกรณีท่ีจะเปน็ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม 

2.10 - การแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของ
สำนักงาน 

 กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ของสำนักงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ กำหนดให้การ
แก้ไขโครงการในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยอย่างมี
นัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ 

 2.11 - การวางทรัพย์ได ้
 

 เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนชาวต่างชาติไม่มี
ภูมิลำเนาในไทย ทำให้ไม่สามารถวางทรัพย์ได้ ซึ่งส่งผลไม่
สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนได้ โดยให้
บริษัทจัดการสามารถระบุที่อยู่บริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา
เพื่อการวางทรัพย์ได้ 
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 2.12 - วิธกีารชำระเงินหรือทรัพย์สิน

อื่นใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 การชำระหนี้ด้วยด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันต้อง

ได้รับมติพิเศษ
 2.13 - ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เพิ่มเติมลักษณะของกองทุนรวมที่อาจมีการถือ หน่วยลงทุน

เกิน 1 ใน 3 ได้ เช่น ไม่มีเจตนาเลี่ยงภาษี ไม่มีเจตนาชี้นำ
การลงทุนของบริษัทจัดการ เป็นต้น 

2.14 - การเลิกกองทุนรวม 
 

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลกิกองทุนเมื่อมีการ 
ขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของ 
จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แลว้ท้ังหมด 

เพื่อให้บริษัทจัดการมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายเป็นสำคัญ บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณาเลิกกองทุนหรือไม่เลิกกองทุนได้ ในกรณีเข้า
เงื่อนไขมีการขายคืนสุทธิ หรือมีแนวโน้มขายคืนสุทธิ เกิน 2 
ใน 3

3 ปรับลดมูลค่าข้ันต่ำ และ
จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของ
การสั่งขายคืน  
(เฉพาะกอง KT-PIF RMF) 
 
วันท่ีมีผลใช้บังคับ : 1 ตุลาคม 
2562 

- มูลค่าข้ันต่ำของการสัง่ขายคืน : 500 บาท  
- จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : 
50 หน่วย  

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
- มูลค่าข้ันต่ำของการสัง่ขายคืน : ไมก่ำหนด 
- จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  

4 การขยายการลงทุนในประเภท
ทรัพย์สนิท่ีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้  
(เฉพาะกอง KT-PIF, KT-PIF 
RMF) 
 
วันที่มีผลใช้บังคับ : 2 ธันวาคม 
2562 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วย
ลงท ุนสามารถขายค ืนหน ่วย
ลงทุนได้โดยได้ร ับการยกเว ้น  
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ร ับซ ื ้ อค ืนหน ่วยลงท ุน  (exit 
without fee) โดยยกเว้นจนถึง
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562  

- เพื่อขยายการลงทุนในประเภททรัพย์สินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ตามประกาศสำนักงาน ดังน้ี 
(1) การกำหนดตราสาร transferable securities (TS) 
เพื่อรองรบัตราสารการเงินในอนาคต และเป็นไปตาม
แนวทางตามหลักสากล (UCITS) ซ่ึงต้องมีคุณสมบตัิของตรา
สารตามท่ีกำหนด   
(2) หน่วยลงทุนของกองทุน (“หน่วย CIS”) 

- เพื ่อเพิ ่มความยืดหยุ ่นให้กับการบริหารการจัดการ
ลงท ุน  ให ้กองท ุนไทยสามารถลงท ุนในหน ่วย  CIS 
ต่างประเทศ โดยหน่วย CIS ต่างประเทศดังกล่าวสามารถ
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนไทยไม่สามารถลงทุนได้ รวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนไทย ทั้งนี้ หน่วย 
CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีนโยบายลงทุนที่มุ่งเน้นใน
ทรัพย์สินท่ีกองทุนไทยสามารถลงทุนได้ 

- กองทุนสามารถลงทุนในหน่วย CIS อื่นๆ โดยกองทุน
สามารถลงทุนใน listed fund โดยมี single entity limit 
เช่นเดียวกับการลงทุนใน listed securities ท่ัวไป 

 
 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร 0-2686-6100 
กด 9 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ในฐานะบริษัทจัดการ 


