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ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ จํานวน 3 กองทุน 
 

 ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผู้จัดต้ังและจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย
สะสมทรัพย์ (KTSS) กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟว่ิง ฟันด์ (KTSV) และ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) จํานวน 3 
กองทุน รวมเรียก (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นการท่ัวไปจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน”) เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

ลําดบั เรื่อง เดิม ใหม ่
1 ช่ือกองทุน 

(KTSS) 
(ไทย) : กองทุนเปดิกรุงไทยสะสมทรพัย์ 
(อังกฤษ): The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund

(ไทย) : กองทุนเปดิกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 
(อังกฤษ) : Krung Thai SS Fund

2 ช่ือกองทุน 
(KTSV) 

(ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิง่ ฟันด์  
(อังกฤษ) :  Krung Thai Savings Fund  

(ไทย) : กองทุนเปดิกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
ภาครัฐ 
(อังกฤษ) : Krung Thai SV Fund 

3 การปรับคํานิยามเงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
(แก้ไขทุกกอง) 

เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก
อิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมลีักษณะทํานอง
เดียวกับเงินฝาก

เงินฝาก เงินฝากอสิลามหรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกับเงนิฝาก เพื่อให้นิยามสะท้อนตรา
สารท่ีมลีักษณะเป็นเงินฝากเท่าน้ัน

4 การปรับคํานิยามสินทรัพย์สภาพ
คล่องสงู 
(KTSS, KTSV) 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุ
ไม่เกิน 1 ปี  

เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการลงทุน โดยแก้ไขเป็น
พันธบัตรรัฐบาล และพันธบตัรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

5 การคํานวณสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมตามการจัดแบง่
ประเภทของกองทุน (label 
fund) 
(แก้ไขทุกกอง) 

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

เพื่อใหบ้ริษัทจดัการมีความยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการมากข้ึน บรษัิทอาจไม่นับช่วงเวลา ดังน้ี ใน
การคํานวณสัดส่วนการลงทุน 
1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 
2. 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ  
3. ช่วงระหว่างรอการลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก  ซ่ึ งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ 

6 การนับ concentration limit 
สําหรับตราสารหน้ี และ ตราสาร
กึ่งหน้ีกึ่งทุน  
(แก้ไขทุกกอง) 

กองทุนลงทุนในตราสารหน้ี และ ตราสารกึง่หน้ีกึ่ง
ทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ มูลค่าหน้ีสนิทางการเงิน 
(financial liabilities) ของผู้ออกตราสารรายน้ัน 

กองทุนลงทุนในตราสารหน้ี และ ตราสารกึง่หน้ีกึ่ง
ทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ มูลค่าหน้ีสนิทางการเงิน 
(financial liabilities) ของผู้ออกตราสารรายน้ัน 
บริษัทจัดการอาจนํา financial liability ท่ีออก
ใหม ่แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สุด มารวมกับ 
financial liability ตามงบการเงินลา่สุดด้วยได้

7 การรายงานกรณทีรัพย์สินท่ี
ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรอืไม่
เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนท่ี
กําหนดโดยไม่ได้เกิดจากการ
ลงทุนเพ่ิม หรืออายุทรัพย์สิน

จัดสง่รายงานต่อสาํนักงาน ภายในวนัทําการถัดไป
นับจากเกิดกรณีดงักลา่ว รวมท้ังเมื่อมีการแก้ไขให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว ใหจ้ัดสง่
รายงานภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการแก้ไข
แล้วเสร็จ 

ปรับปรงุการจดัส่งรายงาน ดังน้ี 
- การรายงานต่อสาํนักงาน เฉพาะกรณีไมส่ามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันท่ีครบระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ 
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ลําดบั เรื่อง เดิม ใหม ่
ของกองทุนรวมตลาดเงินไม่
เป็นไปตามท่ีกาํหนด 
(แก้ไขทุกกอง) 

- การจัดส่งรายงาน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ี
เกิดกรณีดังกลา่ว หรือภายใน 3 วันทําการถัดจาก
วันท่ีมีการแกไ้ขแล้วเสร็จตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ท้ังน้ี กองทุนรวมตลาดเงินมหีน้าท่ีต้องรายงานตอ่
สํานักงานเช่นเดมิ 

8 การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน (แกไ้ขทุกกอง) 

จัดสง่รายงานต่อสาํนักงาน และผู้ดูแล 
ผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน 

ปรับปรงุการจดัส่งรายงาน โดยขยายระยะเวลาใน
การจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแล 
ผลประโยชน์เป็นภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

9 การลดและเพ่ิมค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จา่ย 
(แก้ไขทุกกอง) 
 

การลดและการเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย 
ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีระบุไว้ 
ในโครงการ ต้องแจ้งให้ผูล้งทุนทราบภายใน 3 วัน
ทําการหลงัจากการดําเนินการดังกลา่ว 

ปรับปรุงการเปิดเผยการเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม
ดังน้ี  
- การเพ่ิมค่าธรรมเนียมฯ ไม่เกินเพดานต้อง
เปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ 
- ไม่ ต้ อ งแจ้ ง สํ า นั ก ง าน  กรณี เพิ่ มหรื อลด
ค่าธรรมเนียมภายใต้เพดานท่ีกําหนดในโครงการ 
- ใน 1 ปีสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมฯ เกินเพดาน
ได้ไม่เกิน 5% ถ้าเกินต้องของมติพิเศษ 

10 การชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลักทรพัย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (KTSV)

กรณีบรษัิทจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน กอ่น

กรณีบริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัท
จัดการต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน

11 การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง 
(KTFIX-1Y3Y) 

 เพื่อให้บริษัทจัดการยกเลิกคําสั่งซ้ือขายท่ีรับไว้
แล้วได้ในกรณีเกิดเหตุเลิกกองในกรณีท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

12 ประกาศมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน 
(แก้ไขทุกกอง) 
 

 เพ่ิมเติมถ้อยคํากรณีการเกิดวันท่ีมีเหตุการณ์ซ่ึง
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมี
นัยสําคัญ (material event) บริษัทจัดการจะ
คํานวณและประกาศ NAV เพื่อให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบ 

13 การแก้ไขเพิม่เติมโครงการ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของ
สํานักงาน 
(แก้ไขทุกกอง) 
 

 กําหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการของสํานักงานให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
และ กําหนดให้การแก้ไขโครงการในเรื่องท่ี
กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ 

14 การวางทรพัย์ได ้
(แก้ไขทุกกอง) 
 

 เ พื่ อ แก้ ไ ขปัญหากรณี ท่ี ผู้ ถื อห น่ วยล ง ทุน
ชาวต่างชาติ ไม่มี ภูมิลํา เนาในไทย ทําให้ ไม่
สามารถวางทรัพย์ได้ ซ่ึงส่งผลไม่สามารถชําระ
บัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนได้ โดยให้บริษัท
จัดการสามารถระบุ ท่ีอ ยู่บริ ษัทจัดการเป็น
ภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ได้ 

15 วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 การชําระหน้ีด้วยด้วยทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่
หลักประกันต้องได้รับมตพิิเศษ 
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ลําดบั เรื่อง เดิม ใหม ่
(แก้ไขทุกกอง) 

16 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน 
(แก้ไขทุกกอง) 

มีข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เพิ่มเติมลักษณะของกองทุนรวมท่ีอาจมกีารถือ 
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ เช่น ไมม่ีเจตนาเลี่ยง
ภาษี ไมม่ีเจตนาช้ีนําการลงทุนของบริษัทจัดการ 
เป็นต้น

17 การเลิกกองทุนรวม 
(KTFIX-1Y3Y) 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการเลกิกองทุนเมื่อมีการ 
ขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของ 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แลว้ท้ังหมด 

เพื่อให้บริษัทจัดการมีความยืดหยุ่นในการบริหาร
จั ดการ  โดย คํา นึ ง ถึ งความ เป็นธรรมและ
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายเป็น
สําคัญ บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาเลิกกองทุนหรือไม่เลิกกองทุนได้ ใน
กรณีเข้าเงื่อนไขมีการขายคืนสุทธิ หรือมีแนวโน้ม
ขายคืนสุทธิ เกิน 2 ใน 3 

 
ท้ังนี้ การแก้ไขโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ ดังนี้ 
- กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
- กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ และกองทุนเปิดกรุงไทย เซฟว่ิง ฟันด์ มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

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

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ในฐานะบริษัทจัดการ 
 
 


