
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและ 
แจ้งผลการนับมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี (KT-OPP) 

 ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด
กรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ (“กองทุน”) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทได้ปิดรับมติเมือ่
วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ (ได้รับคะแนนเสียง 98.02% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน) จึงถือว่าได้รับอนุมัติให้กองทุนดำเนินการตามที่ขอมติได้ รวมถึงบริษัทจัดการได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) ไปพร้อมกัน ซึ่ง
สำนักงานได้รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามที่ขอมติ และได้รับความเห็นชอบแก้ไขโครงการเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่  
7 ตุลาคม 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  

 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีได้รบัมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในเรือ่ง
- ปรับปรุงคำนิยามคำจำกัดความ ของวันทำการซื้อขาย เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมความถ่ีของวันทำการซื้อขาย
- ปรับลดมูลค่าข้ันต่ำของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน เพ่ิมคำสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงจํานวนหรือมูลค่าข้ันต่ำ
- การเปล่ียนแปลงข้อกำหนดเก่ียวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยเพ่ิมความถ่ีของวันทำการในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน เปน็สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทำการ 

- การสงวนสิทธิที่จะปิดรบัคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการช่ัวคราว หรือถาวร 
- การเพ่ิมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
- การเพ่ิมสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทุน 

 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป ในเรือ่ง
- ยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน โดยแก้ไขให้เปน็ไปตามประกาศสำนักงาน กลต. ที่ สน.52/2563 เรื่อง
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับท่ี 16) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.62/2563 เรื่อง 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม (ฉบับท่ี 10) 

- ปรับปรุงและเพ่ิมรายชื่อและท่ีอยู่ผู้สอบบัญช ี

ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ตัง้แตว่ันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เปน็ต้นไป 

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 14 ตุลาคม 2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ในฐานะบริษัทจดัการ 
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ตารางสรุปรายละเอ ียดการขอมตแิก้ไขโครงการกองทนุเปิดกรุงไทย ออพเพอทนู ิต  ี  
โครงการ  

เรือง ปัจจุบนั รายละเอ ียดทจีะขอมตแิก้ไข 
คําจํากดัความ / คํานิยาม วันทําการซือขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซือขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัท

จดัการ หรือตามทีบริษัทจดัการกําหนดเพิมเติม 
วันทาํการซ ือขาย หมายถึง วันทาํการซ ือขายหน่วยลงทุนท ีบริษัทจัดการกําหนดไว้ใน
รายละเอ ียดโครงการ  ซึงเป็นวันท ีตามปฏิท ินท ีเป็นวันท ําการตามปกติของบริษัท
จัดการ  และวันทาํการของประเทศทีกองทุนปลายทางลงทุน  และ/หรือวันทาํการของ
ตัวแทนรับคําสังซ ือขาย และ/หรือวันท ําการของประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามทบีริษัทจัดการจะประกาศกาํหนดเพมิเตมิ 

2. จํานวนเงินทนุของ
โครงการจดัการกองทนุ
รวม มลูคา่ทีตราไว้ 
จํานวน ประเภท ราคา
ของหน่วยลงทนุทีเสนอ
ขาย 

2.6. มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังแรก : 
ชอืย่อ  รายละเอ ียด 
1. KT-OPP-A มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังแรก 50,000.00 บาท
2. KT-OPP-D มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังแรก 50,000.00 บาท

 2.6. มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังแรก : 
ชอืย่อ  รายละเอ ียด 
1. KT-OPP-A มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังแรก 1,000.00 บาท
2. KT-OPP-D มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังแรก 1,000.00 บาท

2.7. มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังถดัไป : 
ชอืย่อ  รายละเอ ียด 
1. KT-OPP-A มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังถดัไป 50,000.00 บาท
2. KT-OPP-D มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังถดัไป 50,000.00 บาท

2.7. มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังถดัไป : 
ชอืย่อ  รายละเอ ียด 
1. KT-OPP-A มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังถดัไป 1,000.00 บาท
2. KT-OPP-D มลูคา่ขนัตําของการสงัซือครังถดัไป 1,000.00 บาท

2.12. รายละเอียดเพิมเติม :- 2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิทจีะปรับลด ยกเว้นหรือเปลียนแปลงจาํนวนหรือมูลค่าข ัน
ตาํข้างต้นตามข้อ  2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพมิเตมิโครงการ  ทงันี 
เพ ือประโยชน์ของผู้ถ ือหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถ ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดาํเนินการดังกล่าว ณ สาํนักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซอืคืนทกุแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิทจีะปรับลด ยกเว้นมูลค่าข ันตาํข้างต้นตามข้อ  2.6 – 2.7 
(ถ้ามี) โดยมีมูลค่าข ันตาํน้อยกว่าทรีะบุไว้ในโครงการในบางกรณีได้ เพ ือรองรับการ
ส่งเสริมการขาย การรองรับการลงท ุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน 
และบริการต่างๆ  ของบริษัทจัดการ  โดยเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถ ือหน่วย
ลงทุน  โดยขนึอยู่ก ับดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ  
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เรือง ปัจจุบนั รายละเอ ียดทจีะขอมตแิก้ไข
6. การเสนอขายภายหลงั
การเสนอขายครังแรก  

6.2.8 เงือนไขการขายหน่วยลงทนุ
ในการชําระคา่ซือหน่วยลงทนุ………………..เป็นกรณีพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม……………………ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

6.2.8 เงือนไขการขายหน่วยลงทนุ
ในการชําระคา่ซือหน่วยลงทนุ………………..เป็นกรณีพิเศษ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิทจีะปิดรับคําสังซ ือหน่วยลงทุนของกองทุน  และ/หรือชนิด
ห น่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง เ ป็นการชัวคราวหรือถาวร ได้  ตามทีบริษัทจัดการ
เห ็นสมควร  ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้
สิทธ ิปิดรับคาํสังซ ือหน่วยลงทุน  โดยจะปิดประกาศไว้ทเีว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ ือคืน (ถ้ามี) รวมถงึแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน  15 วัน
นับแต่วันเปลียนแปลง 

อย่างไรก็ตาม……………………ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
6.2.9 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 30 
วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายครังแรก หากกรณีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุ ให้เลือนเป็น
วนัทําการถดัไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสงัซือหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวนัทําการแรกของทุกเดือน และทุกวนัทําการ
สดุท้ายของทกุเดือน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น. หากกรณีวนัดงักล่าว
ตรงกบัวนัหยดุ ให้เลือนเป็นวนัทําการถดัไป 

เงือนไขอืนๆ  
บริษัทจดัการ.......วนัทําการถดัไป 

6.2.9 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 30 
วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายครังแรก หากกรณีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุ ให้เลือนเป็น
วนัทําการถดัไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสงัซือหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ท ุกวันทาํการซ ือขาย ในระหว่างเวลาเริมเปิดทํา
การจนถึงเวลา 15.30 น. หากกรณีวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ ให้เลือนเป็นวนัทําการถดัไป 

เงือนไขอืนๆ  
บริษัทจดัการ.....................วนัทําการถดัไป 

7. การรับซือ คืนห น่วย
ลงทนุ 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทกุวนัทําการแรกของทกุเดือน และทกุวนัทําการสดุท้ายของ
ทกุเดือน 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทาํการซ ือขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัปิดการเสนอขายครังแรกภายใน 30 
วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายครังแรก หากกรณีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุให้เลือนเป็น
วนัทําการถดัไป โดยบริษัทจดัการจะเปิดให้ทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการแรกของทุกเดือน และทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัปิดการเสนอขายครังแรกภายใน 30 
วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายครังแรก หากกรณีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุให้เลือนเป็น
วนัทําการถดัไป โดยบริษัทจดัการจะเปิดให้ทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทาํการซ ือขาย ในระหวา่งเวลาเริมเปิดทําการ 
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เรือง ปัจจุบนั รายละเอ ียดทจีะขอมตแิก้ไข
สดุท้ายของทกุเดือน ในระหวา่งเวลาเริมเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. จนถึงเวลา 15.30 น.

8. การสับเปลียนหน่วย
ลงทนุ 

8.2.3 วนัและเวลาในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเริมเปิด
ให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลียนหน่วย
ลงทนุได้ทีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตามวนัและเวลา ดงันี 
• ในกรณีกองทุนนีเป็นกองทุนต้นทาง : ทุกวันทําการแรกของทุกเดือน และทุกวันทําการ
สดุท้ายของทกุเดือน ในระหวา่งเวลาเริมเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.  
• ในกรณีกองทุนนีเป็นกองทุนปลายทาง : ทุกวนัทําการแรกของทุกเดือน และทุกวนัทําการ
สดุท้ายของทกุเดือน ในระหวา่งเวลาเริมเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.  
  
ทงันี..........................ครังถดัไป 

8.2.3 วนัและเวลาในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเริมเปิด
ให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลียนหน่วย
ลงทุนได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทุกวันท ําการซ ือขาย 
ในระหว่างเวลาเริมเปิดทาํการจนถงึเวลา 15.30 น .  
 
ทงันี..........................ครังถดัไป 

15. ค่าธรรม เนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้ สังซือ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจาก
กองทนุรวมทงัหมด) :   
ชือย่อ  รายละเอ ียด/จาํนวน /อัตรา 

1. KT-OPP-A ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทงัหมด ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 1.605 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

2. KT-OPP-D ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทงัหมด ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 1.605 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิมเติม :  
ทงันี……………….ผ่านมา 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจาก
กองทนุรวมทงัหมด) :   
ชือย่อ  รายละเอ ียด/จาํนวน /อัตรา 

1. KT-OPP-A ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทงัหมด ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 3.21 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

2. KT-OPP-D ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทงัหมด ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 3.21 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิมเติม :  
ทงันี……………….ผ่านมา 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
ชือย่อ  รายละเอ ียด/จาํนวน /อัตรา 

1. KT-OPP-A ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 
ตอ่ปี ........ ณ วนัทีคํานวณ  

2. KT-OPP-D ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
ชือย่อ  รายละเอ ียด/จาํนวน /อัตรา 

1. KT-OPP-A ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ .  
ตอ่ปี ........ ณ วนัทีคํานวณ  

2. KT-OPP-D ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ .  



เอกสารแนบท้าย  

                                                                                                                                   4                                                                                                                                     KT-OPP 

เรือง ปัจจุบนั รายละเอ ียดทจีะขอมตแิก้ไข
ตอ่ปี ....... ณ วนัทีคํานวณ ตอ่ปี ....... ณ วนัทีคํานวณ 

 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :*
ชือย่อ  รายละเอ ียด/จาํนวน /อัตรา

1. KT-OPP-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 0.214 ตอ่ปี .....วนัทีคํานวณ  

2. KT-OPP-D ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 0.214 ตอ่ปี ..........วนัทีคํานวณ  

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :*
ชือย่อ รายละเอ ียด/จาํนวน /อัตรา

1. KT-OPP-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 0.535 ตอ่ปี .....วนัทีคํานวณ  

2. KT-OPP-D ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 0.535 ตอ่ปี ..........วนัทีคํานวณ  

 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทนุ : 
ไม่มี 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทนุ : 
ในอ ัตราไม่เกิน ร้อยละ .  ต่อ ปี  ของมูลค่าทรัพ ย์สินท ังหมด  หักด้วยมูลค่าหนีสิน
ท ังหมด  เ ว้นแ ต่ ค่าธร รมเนียมการจัดการ  ค่าธร รมเนียมผู้ ด ูแ ลผลประโยช น์  และ
ค่าธ ร รมเนียมนายทะเบียน  หรือ ค่าธ ร รมเนียมอ ืนๆ  ทีมีการคํานวณในลักษณะ
เดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น  ณ วันทคีาํนวณ

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน ๆ :* 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืนๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ . ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม 
รายละเอยีดเพิมเติม :  
…………………………………………………………………….. 
 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน ๆ :*
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืนๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ .  ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม 
รายละเอยีดเพิมเติม :  
- ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานสนับสนุนการลงทุน  ตามทจี่ายจริง แต่ไม่เกนิร้อยละ 
0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทงัหมด หกัด้วยมูลค่าหนีสินทงัหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ด ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ ืนๆ  ทมีกีารคาํนวณในลักษณะเดยีวกันกบัค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวข้างต้น  ณ วันทคีาํนวณ ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิจีะเรียกเกบ็เป็น
อ ัตราร้อยละของมูลค่าดังกล่าว และ/หรือเรียกเก็บโดยอิงกบัผลการดาํเนินงานของ
กองทุน โดยข ึนอยู่ก ับดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ  แต่จะไม่เกนิอตัราข ันสูงทกีาํหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมทุกวันทมีีการคาํนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธ ิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิของกองทุนในแต่ละวนัทคีาํนวณนันเป็นฐาน
ในการคาํนวณค่าธรรมเนียม และผู้พ ัฒนาระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวตามทตีกลงกัน   
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เรือง ปัจจุบนั รายละเอ ียดทจีะขอมตแิก้ไข
รายละเอยีดเพิมเติม :
………………………………………………………………. 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไม่มี  
 
 
 
 
 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

ชือย่อ  รายละเอ ียด/จาํนวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ในอ ัตราไม่เกนิร้อย
ละ .  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. KT-OPP-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ในอ ัตราไม่เกนิร้อย
ละ .  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
รายละเอ ียดเพมิเตมิ :  
ทงันี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุนในอ ัตราทไีม่เท่ากนั 
 
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธ ิใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้
ลงท ุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอ ียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ  และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไม่มี 15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

ชือย่อ  รายละเอ ียด/จาํนวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซอืคืนหน่วยลงทุน  ในอ ัตราไม่เกิน
ร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. KT-OPP-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซอืคืนหน่วยลงทุน  ในอ ัตราไม่เกิน
ร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอ ียดเพมิเตมิ :  
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแ ต่ละชนิดหน่วย



เอกสารแนบท้าย  

                                                                                                                                   6                                                                                                                                     KT-OPP 

เรือง ปัจจุบนั รายละเอ ียดทจีะขอมตแิก้ไข
ลงทุนในอ ัตราทไีม่เท่ากัน  
 
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ ือคนืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิ
ในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรับซ ือคนืหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ
ให้กับผู้ลงท ุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน  ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงท ุนทราบ
รายละเอ ียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัท
จัดการ  และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ ือคืน  (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In) :ไม่มี  
 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In) :มี  

ชือย่อ  รายละเอ ียด/จาํนวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ .  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. KT-OPP-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ .  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอ ียดเพมิเตมิ :  
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแ ต่ละชนิดหน่วย
ลงทุนในอ ัตราทไีม่เท่ากัน  
 
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธ ิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุนให้กบัผู้ลงท ุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงท ุนทราบ
รายละเอ ียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัท
จัดการ  และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ ือคืน  (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
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เรือง ปัจจุบนั รายละเอ ียดทจีะขอมตแิก้ไข
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่มี 15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี 

ชอืย่อ รายละเอ ียด/จาํนวน /อัตรา 

1. KT-OPP-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอ ัตราไม
ร้อยละ .  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. KT-OPP-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอ ัตราไม
ร้อยละ .  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอ ียดเพมิเตมิ :  
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแ ต่ละชนิดหน่วย
ลงทุนในอ ัตราทไีม่เท่ากัน  
 
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธ ิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุนให้กบัผู้ลงท ุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงท ุนทราบ
รายละเอ ียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัท
จัดการ  และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ ือคืน  (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน ๆ : มี
รายละเอยีดเพิมเติม : 
- คา่ธรรมเนียมการซือขายหลกัทรัพย์ 
• กรณีสงัซือหรือขายหน่วยลงทนุ (ชนิดจ่ายเงินปันผล และ สะสมมลูคา่) 
ไม่เกินร้อยละ 0.20 ของราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทนุ ....สงัขายหลกัทรัพย์  
 
• กรณีสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (ชนิดจ่ายเงินปันผล และ สะสมมลูคา่) 
ไม่เกินร้อยละ 0.20 ของราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทนุ .....สงัขายหลกัทรัพย์ 
 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิ........... ออพเพอทนูิตี 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน ๆ : มี
รายละเอยีดเพิมเติม : 
- คา่ธรรมเนียมการซือขายหลกัทรัพย์ 
• กรณีสงัซือหรือขายหน่วยลงทนุ (ชนิดจ่ายเงินปันผล และ สะสมมลูคา่) 
ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทนุ ....สงัขายหลกัทรัพย์  
 
• กรณีสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (ชนิดจ่ายเงินปันผล และ สะสมมลูคา่) 
ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทนุ .....สงัขายหลกัทรัพย์ 
 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิ........... ออพเพอทนูิตี 
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ข้อผูกพัน  
 

เรือง เดมิ ใหม่ 
9. ทปีรึกษา 9.1. ทีปรึกษาการลงทนุ : 

ชือ :  
ทีอยู ่: 
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ(ทีปรึกษาการลงทนุ) :  
 

9.1. ทีปรึกษาการลงทนุ :
ชือ :  
ทีอยู ่: 
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ  
(1) สิทธ ิของทปีรึกษาการลงทุน 
ได้รับค่าธรรมเนียมสาํหรับการทาํหน้าทเีป็นทปีรึกษาการลงทนุตามสัญญาจัดตังท ี
ปรึกษาการลงทนุ  
 
(2) หน้าทแีละความรับผิดชอบของทปีรึกษาการลงทุน 
(2.1) ให้คาํแนะนําและข้อเสนอในเรืองต่างๆ  ทเีกียวเนืองกบัการลงทุนและการ
บริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือกองทุน  เช่น  ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดการเงนิ การเคลือนไหวของอตัราดอกเบีย และเหตุการณ์ต่างๆ ท ี
เกิดข ึนทงัในและต่างประเทศ ซงึมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวมทงั
ปฏิบัตหิน้าทตีามทกีาํหนดในสัญญาทปีรึกษาการลงทุน  ทงันี ทปีรึกษาการลงทนุไม่มี
อาํนาจควบคุมการดาํเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด 
(2.2) เกบ็รักษาข้อมูลทไีด้ล่วงรู้มาอ ันเนืองจากการปฏบิัตติามสัญญาทปีรึกษาการ
ลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ  ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กาํหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยนิยอมของบริษัทจัดการ  
(2.3) หน้าทอี ืนใดตามทรีะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง 
 
หมายเหต ุ(ทีปรึกษาการลงทนุ) :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิทจีะแต่งตังทปีรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไม่ถือเป็น
การแก้ไขเพมิเตมิโครงการ  โดยทปีรึกษาการลงทุนดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัตติาม
ประกาศหรือกฎหมายทเีกียวข้อง และ บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนักงานทราบต่อไป 
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ตารางสรุปรายละเอ ียดการขอมตแิก้ไขโครงการกองทนุเปิดกรุงไทย ออพเพอทนู ิต  ี(กรณีเป็นการแก้ไขเพมิเตมิโครงการทไีด้รับความเหน็ชอบเป็นการทวัไป) 
โครงการ  

เรือง เดมิ ใหม่ เหตุผล 
5. ก า ร เส น อ ข า ย
หน่วยลงทนุครังแรก : 

5.2.7 เงือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีทีบริษัทจัดการยุติโครงการเนืองจากหลังสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ลงทนุได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีทีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้ว
ทงัหมด หรือในกรณีที.......................จองซือจนครบถ้วน 

5.2.7 เงือนไขการขายหน่วยลงทนุ
(1) ในกรณีทีบริษัทจดัการยตุิโครงการเนืองจากหลงัสินสดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทนุครังแรกแล้วปรากฏวา่โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้
ลงทนุได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที.......................จองซือจนครบถ้วน 

ยกเลกิข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุตาม
ประกาศสํานกังาน
กลต. สน.52/2563 
เรือง รายละเอียด
โครงการจดัการ
กองทนุรวม (ฉบบัที 
16) 

6. ก า ร เส น อ ข า ย
ภายหลังการเสนอ
ขายครังแรก : 

6.2.8 เงือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการชําระ.................กรณีพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม ...............ในกรณีดงัตอ่ไปนี  
ก) คําสงัซือ....................ของกองทนุ 
ข) คําสงัซอืหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ทีจะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนงึในสามของจํานวนหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีทีเป็น
บคุคลหรือนิติบคุลทีได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ค) บริษัทจดัการ.................ของบริษัทจดัการ  

6.2.8 เงือนไขการขายหน่วยลงทนุ
ในการชําระ.................กรณีพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม ...............ในกรณีดงัตอ่ไปนี  
ก) คําสงัซือ........................ของกองทนุ  
ข) บริษัทจดัการ.................ของบริษัทจดัการ  

17. ชือผู้ เกียวข้อง : 17.6. ผู้สอบบญัชี :
 นาย พิชยั ดชัณาภิรมย์ 
นาย พจน์ อศัวสนัติชยั 
นางสาว วนันิสา งามบวัทอง 
นาย ธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ 
นางสาว สลุลิต อาดสวา่ง 

รายละเอยีดเพิมเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

17.6. ผู้สอบบญัชี : 
ชือ : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด  ิ
ชือ : นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ  
ชือ : นางสาวสลุลิต อาดสวา่ง  
ชือ : นางสาวพจนรัตน์  ศิร ิพพิ ัฒน์   
ชือ : นางสาวรุ่ งนภา แสงจันทร์   
ชือ : นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ  

รายละเอยีดเพิมเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

ปรับปรุงและเพิม
รายชือผู้สอบบญัชี 
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เรือง เดมิ ใหม่ เหตุผล 
หรือบคุคลอืน..................................... ทราบ หรือบคุคลอืน.................................... ทราบ

20. ข้อกําหนดอืน ๆ 20.2 การถือหน่วยลงทนุเกินหนงึในสาม
ในกรณีทีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นทีเกินกวา่หนงึในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุรวม และในกรณีทีกองทนุ
รวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเกินกวา่หนงึในสามของจํานวนหน่วยลงทนุชนิด
นนั เว้นแตช่นิดหน่วยลงทนุนนัมีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียว
หรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนนั บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเต็มจํานวนทีถืออยู ่
 
20.3 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนงึในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุรวม 

20.2 หากผู้ถ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนทจีาํหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ไม่นับคะแนนเสียงส่วนทเีกนิดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมทมีีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถ ือหน่วยลงทุนเพ ียง
รายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เตม็ตาม
จาํนวนทถีอือยู่ 
 
20.3 การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรม........................  ประกาศกําหนด  
20.4 ข้อกําหนดเกียวกบั…………..ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
20.5 การระบภุมูิลําเนา.............การวางทรัพย์ 

ยกเลกิข้อจํากดัการ
ถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศสํานกังาน
กลต. สน.52/2563 
เรือง รายละเอียด
โครงการจดัการ
กองทนุรวม (ฉบบัที 
16) 

 
 

ข้อผูกพัน  
เรือง เดมิ ใหม่ เหตุผล 

3. ผู้สอบบญัชี : ชือ : นาย พิชยั ดชัณาภิรมย์ 
ทีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 

/  ถ.ประชาราษฎร์สาย  เขตบางซือ กรุงเทพฯ  โทร. - -  
โทรสาร - -  
 
ชือ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั 
ทีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 

/  ถ.ประชาราษฎร์สาย  เขตบางซือ กรุงเทพฯ  โทร. - -  

ชอื  : นายพรีะเดช พงษ์เสถียรศักด  ิ 
ทอียู่ : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต  ิจาํกัด 

 อาคารธรรมนิต  ิชัน  -  ซอยเพมิทรัพย์ (ประชาชนื ) ถนนประชาชืน 
แขวงบางซ ือ เขตบางซ ือ  กรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ - -  โทรสาร  - -  
 

ชือ  : นายธนะวุฒ ิพบิูลย์สวัสด  ิ 
ทอียู่ : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต  ิจาํกัด 

 อาคารธรรมนิต  ิชัน  -  ซอยเพมิทรัพย์ (ประชาชนื ) ถนนประชาชืน 

ปรับปรุงและเพิม
รายชือและทีอยู่
ผู้สอบบญัชี 
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โทรสาร - -  
 
ชือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง 
ทีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 

/  ถ.ประชาราษฎร์สาย  เขตบางซือ กรุงเทพฯ  โทร. - -  
โทรสาร - -  
 
ชือ : นาย ธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ 
ทีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 

/  ถ.ประชาราษฎร์สาย  เขตบางซือ กรุงเทพฯ  โทร. - -  
โทรสาร - -  
 
ชือ : นางสาว สลุลิต อาดสวา่ง 
ทีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 

/  ถ.ประชาราษฎร์สาย  เขตบางซือ กรุงเทพฯ  โทร. - -  
โทรสาร - -  
 

หรือบคุคลอืนทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

แขวงบางซ ือ เขตบางซ ือ  กรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ - -  โทรสาร  - -  
 

ชือ  :นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  
ทอียู่ : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต  ิจาํกัด 

 อาคารธรรมนิต  ิชัน  -  ซอยเพมิทรัพย์ (ประชาชนื ) ถนนประชาชืน 
แขวงบางซ ือ เขตบางซ ือ  กรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ - -  โทรสาร  - -  
 

ชือ  :นางสาวพจนรัตน์  ศริิพพิ ัฒน์   
ทอียู่ : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต  ิจาํกัด 

 อาคารธรรมนิต  ิชัน  -  ซอยเพมิทรัพย์ (ประชาชนื ) ถนนประชาชืน 
แขวงบางซ ือ เขตบางซ ือ  กรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ - -  โทรสาร  - -  
 

ชือ  : นางสาวรุ่ งนภา แสงจันทร์   
ทอียู่ : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต  ิจาํกัด 

 อาคารธรรมนิต  ิชัน  -  ซอยเพมิทรัพย์ (ประชาชนื ) ถนนประชาชืน 
แขวงบางซ ือ เขตบางซ ือ  กรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ - -  โทรสาร  - -  
 
ชือ  :  นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ 
ทอียู่ : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต  ิจาํกัด 

 อาคารธรรมนิต  ิชัน  -  ซอยเพมิทรัพย์ (ประชาชนื ) ถนนประชาชืน 
แขวงบางซ ือ เขตบางซ ือ  กรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ - -  โทรสาร  - -  
 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :  
หรือบคุคลอืนทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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13. สิทธิหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ.............................................................วิธีการจดัการ"

ในกรณีทีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึงในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัท
หลักทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทุน  (omnibus 
account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันนัในสว่นทีเกิน
กวา่หนงึในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

13.5. สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ.............................................................วิธีการจดัการ" 

ในกรณีทีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนงึในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัท
หลกัทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus 
account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันนัในสว่นทีเกิน
กวา่หนงึในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เว้นแต่เป็นกรณี
กองทุนรวมทมีกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถ ือ
หน่วยลงทุนเพ ียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ได้เตม็ตามจาํนวนทถีืออยู่ 

เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ ที ทน.

/  เรือง ข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือ
หน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม 
(ฉบบัที )  

18. ข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการใช้
สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
: 

1. กองทนุนีมีข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุทีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะ
ถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้
แล้วทงัหมดของกองทนุรวม 

2. ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี
2.1  กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดงันี 
2.1.1  กองทนุดงันี 
(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ  
(จ) กองทนุสํารองเลียงชีพ  
(ฉ) กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทวัไป  
(ช) กองทนุอืนใดทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุตา่งประเทศทีมีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ช) 
2.1.2 นิติบคุคลทีจดัตงัขนึตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากข้อ 2.1  2.1.1 ซงึไม่อยู่

หากผู้ถ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุน
ทจีาํหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนทเีกินดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทมีีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถ ือหน่วยลงทุนเพ ียงราย
เดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เตม็ตามจาํนวนที
ถืออยู่ 
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ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล
2.1.3  บคุคลซงึลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหวา่ง
ประเทศโดยเป็นการลงทนุในตา่งประเทศของผู้ลงทนุทีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผ่าน
บญัชีแบบไม่เปิดเผยชือ (omnibus account) 
2.1.4  บคุคลอืนทีได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานเมือมีเหตจุําเป็นและสมควร 
 
2.2 กรณีทีทีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดถือหน่วยลงทนุในกองทนุเกิน 1 ใน 3 เป็น
ระยะเวลาติดตอ่กนัไม่เกินหนงึปี  เว้นแต ่ได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานเนืองจากมี
เหตจุําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 
ทงันี กองทนุรวมดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ข้อจํากดั
การถือหน่วยลงทนุ ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อืนใดนอกเหนือจาก
ประโยชน์ทวัไปทีพงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น  
(2)  มีกระบวนการทีทําให้มนัใจได้วา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถึง
การมีผู้ ถือหน่วยลงทนุทีถือเกินกวา่ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ซงึอาจกระทบตอ่
การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลิกกองทนุรวมได้ 
  
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนงึในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เกียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีของบริษัทจดัการ 

  
 


