
  

 
 

 
 
 
 

 

รหัสกองทุน 
KT-OPP-A :  KOA KT-OPP-D : KOB 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

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

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดกรงุไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 
KT-OPP 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีท่ี 10 สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ชื่อ กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้  

KrungThai Opportunities Fund : KT-OPP
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน กองทุนรวมผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 
- ตราสารทุน 
- ตราสารหน้ี 
- ทองคํา 
- น้ํามันดิบ 
- สินค้าโภคภัณฑ์ 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 
- กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อายุโครงการ ไม่กําหนดอายุโครงการ 

มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซ้ือครั้งแรก  
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป  
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังขายคืน  ไม่กําหนด 
จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน ไม่กําหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา ไม่กําหนด 
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา ไม่กําหนด 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกอง 15 ตุลาคม 2556  
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 25 ธันวาคม 2556 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือให้
ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ท้ังนี้ กองทุนจะมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) รวมท้ังกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการ

สรุปข้อมูลกองทุนรวม
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ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนท่ีน้อย 
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร 
ดังต่อไปน้ี 
1.ตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) 
2. ตราสารแห่งหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
3. หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตรา
สารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
ท้ังนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันกอ่นครบกําหนดอายุโครงการ รวมท้ังช่วงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงท่ี
ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการในการคํานวณ
สัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม  

 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง สัดส่วน (%) 

1 ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) 50.00 
2 ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total 

RETURN INDEX VALUE Hedged USD 
50.00 

 
หมายเหตุ 
ท้ังนี้ ดัชนีชี้วัดข้างต้น จะปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบาย
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เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกลา่วให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KT-OPP-D) : 
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด 
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KT-OPP-A) : 
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู ้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)      
 
ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ จะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน 
เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึง
ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net 
exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 
 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนในงวดปีใดๆจะต้องไม่ทําให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพ่ิมข้ึนในงวดปีบัญชีท่ีจ่ายเงินปันผลนั้น 
 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  
 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคา่หน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมจากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนไว้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 



 

P a g e  4 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด 
4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยจะเป็นไป
หลักเกณฑ์ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
รอบระยะเวลาบัญชี 
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : 31 สิงหาคม ของทุกปี 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทําให้ราคาตราสารหนี้ผันผวนขึ้นลงได้ เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นตราสารหนี้ก็
จะมีราคาลดลง ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลดลง ผู้ลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนได้ ในทางตรงกันข้ามหาก
อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ตราสารหนี้ก็จะมีราคาสูงข้ึน กองทุนก็จะมี NAV สูงข้ึน ซ่ึงผู้ลงทุนจะได้กําไรส่วนเกินจากการลงทุน ดังนั้นผู้
ลงทุนจึงต้องทนต่อความเคล่ือนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ 
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ เป็น
กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ จึงอาจทําให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทําให้มูลค่าเงินลงทุน
ตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  
 
การเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
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การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอ่ืนใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด 
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ  
 
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึง
ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ  
 
(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนดิหนึ่ง เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) รวมถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่วันเปลี่ยนแปลง 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือตามคําสั่งซ้ือหนว่ยลงทุน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
ก) คําสั่งซ้ือท่ีจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
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เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน 
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ท้ังนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทําการติดต่อกัน  
 
ช่องทางท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้ 
- Website : www.ktam.co.th  
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
  เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
ช่องทางท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
Website : www.ktam.co.th 
 
 
 
ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ ความผันผวน
ของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถควบคุมได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้องกับ
แนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจาก
การซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว บริษัทจัดการก็เห็นว่าความ
ผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตาม
ภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ําเสมอ 
 

ปัจจัยความเสีย่งของกองทุนรวม
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2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้        
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมี
คุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม 
 
3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื ้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจํากัด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ลงทุนนั้น ๆ จะสามารถลดความเสี่ยงนี้ลงได้ 
 
4) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้ววา่มี
ปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทําการติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัทของผู้ออกตรา
สารมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณา
ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
5) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายเงินต้น และผลตอบแทนในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ จึงทําให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลบาท โดยกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ 
สัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 
จากการแปลงเงินต้นให้เป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
 
6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพยท์ี่เสนอขายทั้งในต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน 
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7) ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจ
แตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน  แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจ
เผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น 
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก
ประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปล่ียนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ใน
กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน  และ
ระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความ
เสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดําเนินการหรือ
แต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทําได้ แต่ใน
การดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุน
และผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ 
 
8) ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) 
มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) 
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้ 
- ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้
รับผลตอบแทนใดๆ 
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงท่ีผู้ซ้ือใช้สิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นการขายสิทธิในการซ้ือ (short call 
option) จะทําให้ผู้ขายมีความเสี่ยงท่ีไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด 
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่า
ของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน 
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่าของสัญญาสวอปมีผล
ขาดทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับท่ี
กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าว 
กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน หรือธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะทําการพิจารณาการลงทุน วิเคราะห์ 
และติดตาม รวมท้ังประเมินผลต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  
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9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซ่ึงการลงทุนใน
ตราสารอนุพันธ์ทําให้มีความเสี่ยงท่ีแตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ท่ัวไป เช่น 
- ความสัมพันธ์ท่ีไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซ่ึงได้ทําการป้องกันความเสี่ยงไว้ 
- ในการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกันเพ่ิมเติมโดยจะทราบ
ก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถ
วางเงินประกันเพ่ิมเติมได้ในเวลาท่ีกําหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทําให้เกิดการขาดทุนได้ เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด มีการควบคุมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีระบบที่สามารถติดตามดูแลสถานะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของกองทุนได้ 
 
 
 
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ 
1. KT-OPP-A 
2. KT-OPP-D 
 
- เครื่องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซ้ือขายใด โดยมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเกบ็ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วย
สูตรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 
 
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้   

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
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ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง โดยปรับเพ่ิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีกําหนดในโครงการ และ
หรือปรับเพ่ิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพ่ิมระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้
เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น  
 
อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป 
เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนดโดยพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซ้ือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซ่ึงบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้
เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน ท้ังนี้
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด  โดยที่มูลค่าซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคา่การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหนว่ยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียด



 

P a g e  11 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้   
 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้
เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ 
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือ
บางส่วนของวันทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน   
 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution 
levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ท้ังนี้ การกําหนด 
ADLs factor จะคํานึงถึงปจัจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด  โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจัจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอ่ืนใด
ท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
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บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการ
คํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  
(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  
 
ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี้  ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้ 
 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอ่ืนได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้
เคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการนั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ 
ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้เคร่ืองมือ 
ADLs ในวันทําการนั้น  ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั้น
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะ
รายที่ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
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อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมือนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป  เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
- การกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคลอ่งของ
กองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอ่ืนใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ 
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้ได้   
 
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณท่ีีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 
 
ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทําให้ต้องใช้เคร่ืองมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคําสั่งท่ีได้จาก Notice 
period นั้นเช่นเดียวกับคําสั่งท่ีได้ตามปกติในวันท่ีทํารายการด้วย ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเคร่ืองมืออ่ืน 
ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกิน Notice period 
สูงสุดท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เพดานการขายคืนหนว่ยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ  
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซ้ือ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของ
กองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ท่ีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอ่ืนๆท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหนว่ยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลค่าการซ้ือ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ํา
กว่า Redemption Gate ข้ันต่ํา และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 
 
คําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับ
คําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสั่งรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนท่ีเหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคําสั่งดังกลา่วได้ 
 
บริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 
 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
 
ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้   
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า 
Redemption Gate ข้ันต่ําท่ีระบุในโครงการและหรือปรับเพ่ิมหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพ่ิมได้ไม่
เกินกว่าท่ีระบุไว้ในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด การใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิก
คําสั่งโดยไม่ชักช้า  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้
เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น  
 
- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ  
 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
 
- การดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้หรือตราสารท่ีลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันท่ีได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
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เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิ 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 
ไม่มี ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได้ ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอน
หน่วยลงทุน ดังนี้ 
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคํา
ขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสําคัญท่ีแสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐาน
การรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน 
(ง) ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์แก่ผู้โอน
และผู้รับโอนภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
 
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังท่ีมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือ 
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือภายใน ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันทําการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 

สิทธแิละขอ้จํากัดของผู้ถอืหน่วยลงทุน
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KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

ข้อมูลเกีย่วกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม 
 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
 - สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
       - ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ.ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทร.0-2788-2000 
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 
ภูมิลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์  
 
 
 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายวัชรา  ตันตริยานนท์         ประธานกรรมการ  
2 นายสุรพล  โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 พลตํารวจเอก จารุวัฒน์  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
4 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5 นายอนามัย  ดําเนตร กรรมการ 
6 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท กรรมการ 
7 นางลัดดาวัลย์ เมฆสุภะ กรรมการ 
8 นางชวินดา  หาญรัตนกูล         กรรมการผู้จัดการ 

 
 

รายชื่อผู้บริหาร 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นางชวินดา    หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
2 นายวิโรจน์      ต้ังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3 นางสาวหัสวรา    แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
4 นางสาวดารบุษป ์ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน 
5 นางสาววรวรรณี  ต้ังศิริกุศลวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

 จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 173 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 กันยายน 2565) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 460,560,618,450.59 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 กันยายน 2565) 

 
2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน  
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ลี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจํานงค ์
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

8 นายกิตติศักด์ิ บุญราศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

9 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน
ลําดบั รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ

1 คุณพีรพงศ์ กิจจาการ - MS in Economics 
University of Southampton 
- ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้อํานวยการ, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. รองผู้อาํนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรงุไทย 
4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.  กรุงไทย 
5. ผู้จัดการ , ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
7. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวจิัย, บลจ.กรงุไทย 
8. ผู้ช่วยผู้จดัการ, ฝา่ยวิจัย, Merchant Partners Securities 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
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KT-OPP 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน
ลําดบั รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ

9. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 
10. เจ้าหน้าท่ี, Office of Venture Capital Fund 
 Management Office of SMEs Promotion 
11. นักวิเคราะห์, ฝา่ยนโยบายและกลยุทธ์, 
 SME Development Bank of Thailand 
12. นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

2 คุณวรรกมล ลีวาณิชย์ - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ผูจ้ัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  
2. ผูจ้ัดการ, ฝ่ายจดัการลงทุนตา่งประเทศ, บลจ.กสกิรไทย  
3. ผูจ้ัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  
4. เจา้หน้าท่ีอาวุโส , ฝา่ยลงทุนตราสารทางเลอืกบลจ.กรุงไทย  
5. เจา้หน้าท่ีอาวุโส , ฝา่ยลงทุนตา่งประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 
6. เจา้หน้าท่ี , ฝา่ยลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

3 คุณชนัต   
คงพัฒนสิร ิ

บริหารบัณฑิต สาขาการเงิน 
ภาคอังกฤษ (BBA) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. ผูจ้ัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
3. เจา้หน้าท่ีอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรงุไทย 
4 .Financial data associate, Morningstar Thailand 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

4 คุณชัชชนก ศรีปราโมช - Master of Science in 
Finance, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- บริหารธุรกจิบัณฑิต ภาคการ
ธนาคารและการเงิน, 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

1. ผูจ้ัดการ ฝ่ายลงทุน-งานสนับสนุนการลงทุน,  
บลจ.กรุงไทย 
2. เจา้หน้าท่ีอาวุโส ฝา่ยลงทุน-งานสนับสนุนการลงทุน,  
บลจ.กรุงไทย 
3. เจา้หน้าท่ี ฝา่ยบริหารความเสี่ยง, บลจ.กรุงไทย 
4. Senior Associate, Equity Wealth Management 

Department, บล.กสกิรไทย 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

5 คุณอรวรรณ  
เกียรติพิศาลสกุล 

- ปริญญาโท U of Illinois at 
Urbana-Champaign 
(การเงิน) 
- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์
ธุรกจิ) 
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ) 

1. ผู้อาํนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรงุไทย 
3. ผูจ้ัดการกองทุน, บลจ. วรรณ จาํกัด 
4. นักวิเคราะห/์ผูจ้ัดการกองทุน, บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

6 คุณรัชวุฒิ  
ชัยทรัพย์อนันต์ 

- Msc. Finance and 
Management  
University of Exeter 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการ
ธนาคารและการเงิน 

1. รองผู้อาํนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
3. ผูจ้ัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดการกองทุน ฝา่ยบริหารกองทุนส่วนบุคคล  
    บมจ. หลักทรพัย์กรงุศร ี

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
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รายช่ือผู้จัดการกองทุน
ลําดบั รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 3. ผู้ช่วยผู้จดัการ – ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
   บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส 

7 คุณยืนยง  
เทพจํานงค์ 

- บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, 
University of Houston, 
U.S.A. 
- รัฐศาสตร์บัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ผู้อาํนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรงุไทย 
2. ผู้อาํนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
3. ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอม็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) 
4. ผูจ้ัดการกองทุน – ตราสารทุน 
5. ผูจ้ัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
6. เจา้หน้าท่ีส่วนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

8 คุณกลุณัฐฐา  
อภิปรกิิตติ์ชัย 

- 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 
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

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

9 คุณสมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at 
Manoa 
 - M.A. (Economics) 
California State University, 
Hayward 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐ
มิติ)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝา่ยกลยุทธ์การลงทุนและลกูค้า
สัมพันธ์, บลจ. กรงุไทย 

2. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
3. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
4. ผู้อํานวยการ, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
5. Research Specialist, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 
6. Research Assistant, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 
7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S. 
นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 1
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
และลูกค้าสัมพันธ ์
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน
ลําดบั รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ
10 คุณศรชัย เตรียมวรกุล - เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- บริหารธุรกจิบัณฑิต (การ
บัญชี),  สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย  
2. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.ภัทร  
3. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
4. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยกลยุทธก์ารลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ์, บลจ.กรงุไทย  
5. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนลงตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย  
6. ผู้จัดการ ฝา่ยวิจัย, บลจ.กรุงไทย  
7. ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝา่ยวิเคราะห์หลักทรพัย์, บล.ซิกโก้ จํากัด 

(มหาชน)  
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ไทย (TDRI)  
9. เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายค้าหลักทรพัย์ บล.เคจีไอ 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี2
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

11 คุณแสงจันทร์ ล ี - บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศิ
นทร ์

- บริหารธุรกจิบัณฑิต,การเงิน
การธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 
2) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอม็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝา่ย ฝา่ยบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
4. ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
5. ผูจ้ัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากดั  
6. ผูจ้ัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธาํรง 
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวจิัยภัทร บงล.ภัทรธนกจิ 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี2 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

    ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน) 0 2697 5454 
    ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 0 2111 1111 
    ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 0 2633 6000 
    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0 2274 9400, 0 2276 1025 
    บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0 2648 3333 
    บริษัท ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จํากัด 0 2095 8999 
    บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด 0 2223 2288 
    บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 0 2305 9000 
    บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากัด Contact@dime.co.th 

    บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 0 2658 8888 
    บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2363 6736 
    บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  0 2680 1111 



 

P a g e  22 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

    บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด 0 2508 1567 
    บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด 0 2108 8666 
    บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 0 2672 5999 
    บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน) 0 2287 6950 
    บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0 2658 5800 
    บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 0 2695 5000 
    บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0 2659 7000 
    บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  0 2696 0000 
    บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)  0 2829 6292, 0 2829 6293 
    บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  0 2841 9000 
    บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2648 1111 
    บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด 0 2857 7000 
    บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด 0 2343 9555 
    บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0 2217 8888 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน) 0 2231 3777 
    บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) 0 2231 8600 
    บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 0 2831 8300 
    บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2635 1700 
    บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2222 5900 
    บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด 094 5696 667 
    บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 0 2009 8000 
    บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2088 9999 
    บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ 0 2949 1999 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด 0 6220 6677 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด  0 2680 5000 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด 0 2030 3730 กด 2 
    บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุนเทรเชอริสต์ จํากัด 0 2061 9621 
    บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด 0 2266 6697-8 
    บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด  0 2861 4820 ต่อ 544,545,546 
    บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด  0 2107 1664 
    บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด  0 2026 5100 
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ข้อมูลอื่น 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
เลขท่ี 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-788-2000 โทรสาร 02-788-4851 

 
นอกจากหน้าท่ีตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 
รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ, นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสด์ิ, นางสาวสลุลิต อาดสว่าง, นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์, นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ 
และนางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพ่ิมทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562 ในฐานะผู้สอบบัญชี  

 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
 
 
 

ข้อกําหนดการซ้ือ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ข้อกําหนดการซ้ือหน่วยลงทุน 
 จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ํา :  
 KT-OPP-A : 1,000 บาท  
 KT-OPP-D : 1,000 บาท 
 
ผู้สนใจสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขาย ในระหว่าง
เวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น. หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันทําการถัดไป 
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ดังนี้ 
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1. กรณีสั่งซื้อผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี” และนําฝาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สําหรับจองซ้ือหนว่ยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-OPP-A) 

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
 - เลขท่ี 153-6-11676-9 
 

 สําหรับจองซ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-OPP-D) 
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  

 - เลขท่ี 153-6-11677-7 
2.   กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์สั่งจ่าย
ในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากได้ท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
- เลขท่ี 0001-114-0050423 

 
3. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ดังต่อไปน้ี รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
    ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด

    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกดั

    บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน)

    บริษัท ไพน์ เวลท์ โซลูช่ัน จาํกดั     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด(มหาชน)

    บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟวิเจอร์ส จํากดั     บริษัทหลักทรัพย์ พาย จาํกดั (มหาชน)

    บริษัทหลักทรพัย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

    บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากดั     บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

    บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

    บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จาํกัด

    บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากดั      บริษัทหลักทรัพย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด

    บรษัิทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จาํกัด     บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

    บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด     บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์

    บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จาํกัด

    บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จาํกัด(มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จาํกัด 

    บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปรงิ จาํกดั

    บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จํากัด     บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุนเทรเชอริสต ์จํากัด

    บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จาํกดั
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    บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวล็ธ์ เมจิก จาํกัด 

    บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จาํกัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด 

    บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี (ประเทศไทย) จํากัด      บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟนิโนมีนา จาํกัด 

    บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 

4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ท่ี
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วย
ลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปน้ี 

- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 
 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3  เลขท่ีบัญชี 777-0-04854-1 
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3) เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
 - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3  เลขท่ีบัญช ี057-1-07543-1 
 - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์  เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 
 - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี       เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
 - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางล้ินจี่ เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  
 - ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซ้ือ 
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน ในระหว่างเวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น. 
 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
 
ผู้จองซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคําขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซ่ึงจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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ในกรณีท่ีมียอดสั่งซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเม่ือแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้สามารถ
นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องสั่งซ้ือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันต่ําของการสั่งซ้ือท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
หน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน 
“ใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดท่ีจัดต้ังและจัดการโดยบริษัท
จัดการเป็นคร้ังแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยเร่ิมต้ังแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. 
 
2.2 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและสมัคร
ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอ
ใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2.3 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง 
 
3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ท้ังนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 



 

P a g e  27 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอ
ขายคร้ังแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซ้ือภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น หรือบัญชีจองซ้ือท่ีบริษัท
จัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมต่อไป 
 
ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซ้ือต้องชาํระเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเท่านั้น 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซ้ือท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชี
จองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการ 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชําระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย์ภายใน
วันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 
 
ในการชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนท่ีได้ทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั่ง
หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว 
 
ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
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4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ 
 
4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
5. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซ้ือและได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ี
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและได้ชําระ
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายคร้ังแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ 
โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
คร้ังแรก 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเปน็ต้องแจ้งให้ผู้จองซ้ือทราบล่วงหน้า 
 
6. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
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ในกรณีท่ีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน” และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือท้ังหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ท่ีระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน 
ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
 
7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขาย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 
ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดต่ํากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดพร้อมท้ังดอกเบี้ย
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ท่ีระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่าว (ถ้า
มี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันท่ีครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซ้ือจนครบถ้วน 
 
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ 
 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจ้งให้สํานักงานทราบ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีได้รับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชําระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนจนครบถ้วน 
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือ 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซ้ือได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ตามวันและ
เวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
 
2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซ่ึงจะติดประกาศไว้ ณ บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง 
 
3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ 
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ท้ังนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
4. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
4.1. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
• ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคําสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมท้ังจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่ามูลค่าข้ันต่ําของการสั่งซ้ือท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
• ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) พร้อมท้ังชําระค่าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวน 
 
4.2. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 
 
4.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
หรือการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือ
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เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซ้ืออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้
สั่งซ้ือต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชี
จองซ้ือท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ี
เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็น
เช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น 
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงนิได้ในวันท่ีสั่งซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซ้ือ
ขายที่เรียกเก็บเงินได้ 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น
กรณีพิเศษ 
 
5.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
 
5.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
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6. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือโดยคํานวณจากจาํนวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ี
จํานวนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจํานวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะคํานวณ
ตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง 
 
ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน ก่อนคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีซ้ือด้วยวิธีอ่ืนๆ สําหรับคําสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” 
 
ในกรณีท่ีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ท้ังนี้ จะให้สิทธิแก่คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดย
อัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนก่อนคําสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนท่ีซ้ือด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร
หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซ้ือเข้ามา 
(Pro Rata) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
7. การคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซ้ือก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกัน และมี
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันนั้นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซ้ือเข้ามา (Pro Rata) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร
พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
 
8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ในการชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพ่ือสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 
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การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพ่ือให้
บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) รวมถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่วันเปลี่ยนแปลง 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
ก) คําสั่งซ้ือท่ีจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว 
 
ข้อกําหนดการขายคืนหน่วยลงทุน 
ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี 
ชนิดสะสมมูลค่า : มี 
 
1. วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้ 
(1) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทํา
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในข้อ “ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน”โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและ
ย่ืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ต้ังแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. 
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บริษัทถือว่าคําสั่งขายคืนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดเป็นคําสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป 
 
ท้ังนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นมูลค่าต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 
 
(2) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดย
ไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
(3) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
2. เงื่อนไขในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้
ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ี
บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจัดการโดยบริษัทจัดการ 
 
อนึ่ง ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนไม่มีมูลคา่คงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรอืต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด
เหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซ่ึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได้ 
 
3. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
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การจัดสรรการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสด
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะนั้นให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อม
กันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น 
 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจัดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงนิท่ีสั่งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการรับซ้ือคืนนั้น 
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนด้วย ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
คํานวณได้ ณ วันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น ท้ังนี้ จํานวนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง 
 
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน 
 
ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าข้ันต่ําของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคดิค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วย
ลงทุนสั่งขายคืนและทําให้เกิดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดนั้น ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคา่ข้ันต่ําของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพ่ือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ติด
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ 
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าท่ีบริษัท
จัดการสามารถรับซ้ือคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน 
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น 
 
4. การชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะ



 

P a g e  36 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการ
ชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน 
 
ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  ทุกวันทําการซ้ือขาย  
 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  
บริษัทจัดการจะเปิดให้ทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการซ้ือขาย ใน
ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
ข้อกําหนดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนตามราคารับซ้ือคืน จากกองทุนต้นทางซ่ึงได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางตามราคาขาย และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกอง
เดียวกันด้วย  
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น  
1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ภายใน
วันและเวลาท่ีระบุในข้อ “วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน”  
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุ
ชื่อกองทุนต้นทาง ชนิดของหน่วยลงทุน และชื่อกองทุนปลายทาง ชนิดของหน่วยลงทุน ท่ีต้องการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน 
หรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําสั่งต่อบริษัทจัดการหรือ



 

P a g e  37 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการ
สับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนคร้ังละไม่ต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการ
สั่งขายคืนท่ีกําหนดไว้ในโครงการจัดการ 
4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีข้ันต่ําท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
ท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
5) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่
เพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามมูลค่าข้ันต่ําท่ีระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นําเงิน
ไปซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ แต่จะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 
6) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนต้นทางมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอท่ี จะ
นําไปซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่นําเงินดังกล่าวมาซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
7) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ  “การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ
ข้อ “การขายหรือหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
วันแรกท่ีจะเปิดทําการสับเปลี่ยนคร้ังต่อไป 
8) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
ท้ังนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
บริษัทจัดการกําหนด 
 
1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอ่ื์น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
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2. ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปน้ีเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ดังนี้ 
2.1 การกําหนดราคารับซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด
ข้ึนเป็นการท่ัวไป ท้ังนี้ วันทําการซ้ือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง  
 
3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการซ้ือขาย 
ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.  
  
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับวันทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมข้อกําหนดการซ้ือ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซ่ึงอาจเป็นวันท่ีบริษัทจัดการ
เปิดทําการแต่มีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็น
วันทําการถัดไป 
 
ข้อกําหนดอื่นๆ  
1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่วในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
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บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึง
กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ท่ี www.ktam.co.th " 
 
2. ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมี
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดให้ต้องเข้าผกูพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี 
FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการ
กําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้น
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนด
ของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
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(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกําหนด) 
ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
แจง้นี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี 
(1) ไม่รับคําสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการ
ดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูก
หัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้า
ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกําหนด)เท่านั้น 
 
ท้ังนี้ ในกรณท่ีีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-OPP  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   130,685,895.29 85.11 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  2,586,099.02 1.68 
             หมวดเทคโนโลยี  14,253,072.28 9.28 
             หมวดบริการ  9,390,489.95 6.12 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  7,110,910.62 4.63 
             หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  8,356,569.93 5.44  
 หน่วยลงทุนตราสารทุน              88,988,753.49 57.96 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -1,564,467.30 -1.02 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -83,750.00 -0.05 
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         -671,373.63 -0.44 
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -378,917.00 -0.25 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -430,426.67 -0.28 
 อื่นๆ   24,421,379.33 15.91  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              9,108,214.42 5.93  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              16,474,655.08 10.73  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -1,161,490.17 -0.75 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 153,542,807.32 100.00 

 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร      มูลค่าตามราคาตลาด     %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ APPLE INC        4,473,355.50 
หุ้นสามัญ ELI LILLY & CO       4,351,354.10 
หุ้นสามัญ Foshan Haitian       2,586,099.02 
หุ้นสามัญ Kweichow Moutai LTD       7,110,910.62 
หุ้นสามัญ LOWE'S COS INC.       8,356,569.93 
หุ้นสามัญ ON Semiconductor Corp       6,123,473.22 
หุ้นสามัญ UnitedHealth Group Inc        5,039,135.85 
หุ้นสามัญ ADVANCED MICRO DEVIC       3,656,243.56 
หน่วยลงทุนตราสารทุน IGAM       4,945,267.38 
หน่วยลงทุนตราสารทุน Blackrock International Management    22,331,012.87 
หน่วยลงทุนตราสารทุน GLOBAL X       6,124,675.17 
หน่วยลงทุนตราสารทุน INVESCO POWERSHARES      6,361,560.38  
หน่วยลงทุนตราสารทุน KRANE SHARES      11,608,582.90 
หน่วยลงทุนตราสารทุน SPDR S&P 500 ETF TRUST      16,461,616.74  
หน่วยลงทุนตราสารทุน State Street Global Advisors Funds Management Inc.     4,960,446.24  
หน่วยลงทุนตราสารทุน The Vanguard Group.       9,262,537.54 
หน่วยลงทุนตราสารทุน VanEck Associates Co       3,058,658.41 
หน่วยลงทุนตราสารทุน ETF MANAGERS GROUP        3,874,395.86 

 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า  

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,359,170.74 59.53% 

2 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte.ltd 924,086.69 40.47% 

รวม 2,283,257.43      100.00% 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
PTR = 166.75% 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 
 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง  
ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

KT-OPP-A คือ -30.66% 
KT-OPP-D คือ -30.67% 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี (ชนิดสะสมมูลค่า) 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-OPP-A 25 ธันวาคม 2556 15.7301 -28.99% -8.66% -17.81% -23.77% -1.53% 0.58% N/A 5.35% 
Benchmark - - -5.14% 2.84% 2.19% -1.25% 9.40% 7.02% N/A 6.67%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 25.20% 21.73% 26.00% 23.25% 20.69% 18.73% N/A 15.61% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 11.99% 13.78% 12.41% 10.77% 11.11% 9.29% N/A 7.90% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World Index Net (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 50 ของอัตรา
ผลตอบแทนจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI Value Hedged USD โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง 31 ธ.ค. 59 คํานวณจากร้อยละ 
40 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World NR USD ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท, 
ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB+ up) (Total Return) และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทน 
THBFIX 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-OPP-A N/A -0.21% 20.51% 7.37% 5.73% 18.73% -9.85% 27.13% 5.50% 13.02%
Benchmark N/A -0.72% 10.44% -2.15% 11.09% 9.44% -3.20% 9.28% 11.46% 20.11%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A 1.65% 8.44% 12.33% 11.10% 6.96% 17.10% 14.83% 22.05% 17.89%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A 6.38% 5.42% 6.18% 6.20% 2.77% 5.79% 5.69% 14.74% 7.12%

* ผลการดําเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World Index Net (USD) ท่ีแปลงเป็นสกลุเงินบาท และ ร้อยละ 
50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI Value Hedged USD โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตัง้กองทุน ถึง 31 
ธ.ค. 59 คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC 
World NR USD ท่ีแปลงเป็นสกลุเงนิบาท, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB+ 
up) (Total Return) และ รอ้ยละ 25 ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ป ี
ความผนัผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-OPP-D 25 ธันวาคม 2556 10.0495 -28.99% -8.67% -17.81% -23.78% -1.53% 0.58% N/A 5.35% 
Benchmark - - -5.14% 2.84% 2.19% -1.25% 9.40% 7.02% N/A 6.67%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 25.19% 21.73% 26.00% 23.25% 20.69% 18.73% N/A 15.61% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 11.99% 13.78% 12.41% 10.77% 11.11% 9.29% N/A 7.90% 

กองทุนจา่ยเงินปนัผล 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.55 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World Index Net (USD) ท่ีแปลงเป็นสกลุเงินบาท และ ร้อยละ 
50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI Value Hedged USD โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตัง้กองทุน ถึง 31 
ธ.ค. 59 คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC 
World NR USD ท่ีแปลงเป็นสกลุเงนิบาท, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB+ 
up) (Total Return) และ รอ้ยละ 25 ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ป ี
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทนิูต้ี  
KrungThai Opportunities Fund 

KT-OPP 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-OPP-D N/A -0.21% 20.51% 7.37% 5.72% 18.71% -9.85% 27.13% 5.53% 13.02%
Benchmark N/A -0.72% 10.44% -2.15% 11.09% 9.44% -3.20% 9.28% 11.46% 20.11%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A 1.65% 8.44% 12.33% 11.10% 6.96% 17.10% 14.82% 22.05% 17.89%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A 6.38% 5.42% 6.18% 6.20% 2.77% 5.79% 5.69% 14.74% 7.12%

* ผลการดําเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
กองทุนจา่ยเงินปนัผล 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.55 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World Index Net (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 50 
ของอัตราผลตอบแทนจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI Value Hedged USD โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง 31 ธ.ค. 59 
คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World NR USD 
ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB+ up) (Total Return) และ 
ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ํากว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ไม่จํากัดอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็น
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน 

เลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
หรือ ศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
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 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 

1. 10%หรือ 
2. นํ้าหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

6 
  

ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ท่ัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนท่ัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซ้ือขาย

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย) 
6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน 
นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ท่ีมี issuer rating อยู่ใน
ระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางท่ีสํานักงานกําหนด 
 
หมายเหตุ : 
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ 
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 
**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนา
อยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน 
กับบริษัทดังกล่าว 

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 1 
ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ท่ีอายุกองทุน 
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ท้ังนี้ เฉพาะ 
กองทุนรวมท่ีมี อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 
ปี 
 
  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1 ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้ 
  
2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีมี
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออก
ใหม่) 
  
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน 
 
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกูก ท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี ้
2.4.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วน
การลงทุนท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรอืคู่สัญญา (single entity limit) 
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกันไม่เกิน 25% 
  

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่ รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แฝง หรือศุกูก ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารและ/หรือผู้ออก
ตราสารท่ีต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade / 
unrated) (หมายความรวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่
ในระบบ regulated market และ ท่ีมีข้อมูล public และ non-
public) 

  

6 หน่วย CIS ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
7 หน่วย property ไม่เกิน 15% 

 
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product 
limit 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
8 derivatives ดังนี้ 

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ี
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ี
มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-
hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
จํากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% 
ของ NAV 

 
ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง 

 
  

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน และศุ
กูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้สินทาง
การเงนิดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และใน
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
กรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินใน
คร้ังแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
คร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย์ 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

4 
  

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง 
  

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน infra ท่ีออกหน่วยนั้น 
เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

5 
  

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน property ท่ีออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 
ท้ังนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี 
ข้ึนไป จาํนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ํา ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่

อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ต่ําและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยท่ีความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารน้ันๆ หรือองค์กรซ่ึงรับภาระผูกพันใน
การชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององคก์ร
ที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้
นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตใุน
การออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
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เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน
ในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรงตาม
กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมี
ความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และ
ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น 
ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน        
 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา

สารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ี
ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับ
ความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหนี้อ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 
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F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู ้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อการดําเนิน
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 

 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ 
เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับ
อันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  

      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจง้แนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาส้ันๆ 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวม (1)  

อัตราตามโครงการ 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.ย.62-31 ส.ค.63) 
อัตราเรียกเก็บจริง  

(1 ก.ย.63-31 ส.ค.64)  
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ก.ย.64-31 ส.ค.65)  
(% NAV)

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดท่ี
ประมาณการได้ (2)  

 - ชนิดสะสมมูลค่า 
 - ชนิดจา่ยเงินปันผล 

 
 

ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21

 
 

0.24 
0.24

 
 

1.39 
1.39 

 
 

1.64 
1.64

ค่าธรรมเนียมการจัดการ(3)  
 

 - ชนิดสะสมมูลค่า 
 - ชนิดจา่ยเงินปันผล 

ไม่เกิน 2.14 
ไม่เกิน 2.14

0.11 
0.11

0.93 
0.93 

1.06 
1.06

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(3) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 
ไม่เกิน 0.0749 
ไม่เกิน 0.0749

 
0.01 
0.01

 
0.01 
0.01 

 
0.01 
0.01

(ยังไม่รวมค่าใช้จา่ยในการรับฝากทรพัย์สินใน 
ตปท.ท่ีคิดไม่เกินรอ้ยละ 0.0535) 

    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(3) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 
ไม่เกิน 0.535 
ไม่เกิน 0.535

 
- 
-

 
0.09 
0.09 

 
0.11 
0.11

ค่าธรรมเนียมท่ีปรกึษาการลงทุน(3) ไม่เกิน 1.07 - - - 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีจา่ยจริง แต่ไม่เกิน 2.14 

o ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานสนับสนุน
การลงทุน(4)  
 

ตามท่ีจา่ยจริง 
แต่ไม่เกิน 0.535 

 
- 

 
0.26 

 
 

0.30 

o ค่าสอบบัญชี 

ตามท่ีจา่ยจริง 

0.01 - - 
o ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างองิ 0.04 0.02 0.03
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.07 0.07 0.11
o ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ(5) 0.00 0.01 0.02 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้  
- - - - - 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ไม่เกิน 3.21 
 

0.24 
0.24

 
1.39 
1.39 

 
1.64 
1.64

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง - 2,985,014.90 บาท 2,283,257.43 บาท 
หมายเหตุ : เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
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การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้
ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ 
วันสิ้นปีบัญชีท่ีผ่านมา 
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้น
แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าดังกล่าว และ/หรือเรียกเก็บโดยอิงกับผลการดําเนินงานของกองทุน 
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่จะไม่เกินอัตราข้ันสูงท่ีกําหนดไว้ 

(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 

 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ* 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ก.ย.62 - 31 ส.ค.63)

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.ย.63-31 ส.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.ย.64-31 ส.ค.65)

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) (1) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00

 
ไม่ม ี
ไม่มี

 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) (1) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00

 
ไม่ม ี
ไม่มี

 
ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

 
ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) (1) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00

 
ไม่ม ี
ไม่มี

 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) (1)

- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00

 
ไม่ม ี
ไม่มี

 
ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

 
ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการซ้ือหรือขาย
หลักทรพัย์เมื่อมกีารสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (2) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 

 
 

 
ไม่เกิน 0.535 
ไม่เกิน 0.535 

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกําหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธใินหน่วยลงทุน  ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหตุ : เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
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(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(2) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์ระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
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 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของ

กองทุนแต่ละชนิด 
 กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดสะสมมูลค่า ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยน

ชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้ 
 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  

 กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให้กองทุนนี้มีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน เหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง 

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมี
ความเข้าใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน 
(spot price) ของสินค้า/ตัวแปร (กรณีกองทุนสร้าง return ตามความเคล่ือนไหว โดยลงทุนใน derivatives link สินค้า/ตัวแปร) 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวข้อง (Connected Person) ได้ท่ี

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

อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด 
สามารถขอดูข้อมูลได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

 ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย  

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

 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผู้สนใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทาง
ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 
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