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กองทุนนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน
จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 7 สิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund
KT-PIF
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน
ผสม
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
อายุโครงการ
ไม่กําหนดอายุโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กําหนด
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กําหนด
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน
ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน ไม่กําหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
ไม่กําหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกอง
26 เมษายน 2559
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
29 กรกฎาคม 2559
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ ตราสารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และหรือทรัสต์
หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุน
ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
P a g e 1 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

ทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนที่อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
โครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที่มี
ลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุน
ได้
ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และ
กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั้งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated
Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตรา
สารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX
Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
(FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการใช้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้
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ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณ
สัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่
กําหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ตลอดจน
ความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงาน
การไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ
กองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)
สัดส่วน 50%
2. ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน 50%
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

P a g e 3 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ดังนี้
รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

1. ชนิดสะสมมูลค่า

KT-PIF-A

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล

KT-PIF-D

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KT-PIF-R

4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

KT-PIF-I

5. ชนิดเพื่อการออม

KT-PIF-SSF

คําอธิบายเพิ่มเติม
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล - เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไข
ที่กรมสรรพากรกําหนด
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เหมาะสําหรับ นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคล หรือ สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สมํ่าเสมอจากเงินปันผล โดยมีเงื่อนไขการลงทุนของชนิดดังกล่าว ดังนี้ ผู้ลงทุนจะต้องมี
มูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 750 ล้านบาท โดยเฉลี่ยรอบปีปฏิทิน
หรือโดยเฉลี่ยนับตั้งแต่วันที่เข้าลงทุนครั้งแรก จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินนั้น ทั้งนี้
หากผู้ลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉลี่ยน้อยกว่า 750 ล้านบาท ข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจํานวน
ไปยังหน่วยลงทุนชนิดอื่นภายในกองทุนโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน แต่จะเปิดให้บริการ
ในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื่อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิด
ที่ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของ
บริษัทจัดการ www.ktam.co.th
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไป
ตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้ง
ให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ลักษณะสําคัญของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว
 กองทุนมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สําหรับตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุป
อัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกําหนด
ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวม
 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว โดยผลลบที่มากที่สุดของการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินลงทุนคือ
ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว
ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสําหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จ่ายเงินปันผลนั้น
 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ชนิดเพื่อการออม
 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล เมื่อกองทุนรวมมี
กําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุน
รวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า
 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
 เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดเพื่อการออม จะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องรวมในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่
กฏหมายกําหนด
หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ปี ตามที่กฏหมายกําหนด เมื่อผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนและมีกําไรส่วนเกินจากการลงทุน กรณีผู้ลงทุนเป็น
บุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้
ลักษณะที่เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุน
 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งใน
และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเหมาะสมกับการลงทุนในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 10 ปี และผู้
ลงทุนสามารถนําเงินลงทุนไปใช้สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่
กฎหมายกําหนด
 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันเหมาะสําหรับ นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคล หรือ สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปัน
ผล โดยมีเงื่อนไขการลงทุนของชนิดดังกล่าว ดังนี้ ผู้ลงทุนจะต้องมีมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 750 ล้านบาท โดยเฉลี่ย
รอบปีปฏิทิน หรือโดยเฉลี่ยนับตั้งแต่วันที่เข้าลงทุนครั้งแรก จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินนั้น ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิ
เฉลี่ยน้อยกว่า 750 ล้านบาท ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจํานวนไปยังหน่วย
ลงทุนชนิดอื่นภายในกองทุนโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
15,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไป
หลักเกณฑ์ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน เมษายน
ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
 ผลประกอบการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ
หรือ ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่กองทุนเข้าไปลงทุน หากรายได้หลักหรือผลการ
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ดํ า เนิ น งานของหลั ก ทรั พ ย์ / ตราสารเหล่ า นี ้ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบ จากปั จ จั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น ศั ก ยภาพและความสามารถของผู ้ บ ริ ห ารของ
อสังหาริมทรัพย์/กิจการโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผล
ต่อผลตอบแทนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วย
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะ
ในกรณีที่กําหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
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(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้
กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่ มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ
ประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด
เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หาก
มีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง
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 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทําการติดต่อกัน
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
- Website : www.ktam.co.th
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9
ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
- Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ปัจจัยความเสีย่ งของกองทุนรวม
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอ
ขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าว
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทําให้อาจได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน เป็นพิเศษ เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตรา
การเช่า การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัย
ทางธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
(Concentration Risk) ทําให้อาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมจํานวนมากกว่า
2) 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
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แนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจาก
การซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว บริษัทจัดการก็เห็นว่าความ
ผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้
ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตาม
ภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสมํ่าเสมอ
3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ลงทุนนั้น ๆ จะสามารถลดความเสี่ยงนี้ลงได้
4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมี
คุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม
5) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามี
ปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทําการติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษทั ของผู้ออกตราสาร
มีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยน
แผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
6) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายเงินต้น และผลตอบแทนในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ จึงทําให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลบาท โดยกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่
สัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จาก
การแปลงเงินต้นให้เป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
7) ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
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นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับ
ผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (short call
option) จะทําให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่า
ของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่าของสัญญา สวอปมีผล
ขาดทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุน
จะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทําการพิจารณาการลงทุน วิเคราะห์ และ
ติดตาม รวมทั้งประเมินผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
8) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่
กําหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน
9) 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 หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา 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
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การดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
10) ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนในการ
ลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ออกโดยภาครัฐต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
และ/หรือในตราสาร โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และจะพยายามควบคุมความเสี่ยงโดยควบคุมสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
1. KT-PIF-A
2. KT-PIF-D
3. KT-PIF-R
4. KT-PIF-I
5. KT-PIF-SSF
บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
- การดําเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) บริษัทจัดการสามารดําเนินการได้สูงสุดในการ suspension จะไม่เกิน 1 วันทําการ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
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ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์อันเนื่องจาก
เหตุจําเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่ มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ
ประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป
คําเตือนและข้อแนะนํา
กองทุนเปิดนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการ
กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกัน
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การลงทุน
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสําหรับ นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคล หรือ สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สมํ่าเสมอจากเงินปันผล โดยมีเงื่อนไขการลงทุนของชนิดดังกล่าว ดังนี้ ผู้ลงทุนจะต้องมีมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 750 ล้านบาท โดยเฉลี่ยรอบปีปฏิทิน หรือโดยเฉลี่ยนับตั้งแต่วันที่เข้าลงทุนครั้งแรก จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินนั้น ทั้งนี้
หากผู้ลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉลี่ยน้อยกว่า 750 ล้านบาท ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจํานวนไปยังหน่วยลงทุนชนิดอื่นภายในกองทุนโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(structured note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความ
เสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนได้ไม่เกินร้อยละ
79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่
ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถ
ขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
 ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเวปไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจาก
ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางใน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

สิทธิและข้อจํากัดของผู้ถอื หน่วยลงทุน
เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิ
 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้
 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.ktam.co.th
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลักประกันได้
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
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ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม
 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
โทร. 0-2724-5265 และ 0-2724-5263
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน กับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนใน
การรวบรวม และนําส่งคําสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
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ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายสุรพล โอภาสเสถียร
พลตํารวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ
นายลือชัย ชัยปริญญา
นายอนามัย ดําเนตร
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
นางลัดดาวัลย์ เมฆสุภะ
นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รายชื่อผู้บริหาร

ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

 จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 172 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 512,761,337,012.74 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

1

นางชวินดา หาญรัตนกูล

2

นางแสงจันทร์ ลี

3

นายศรชัย เตรียมวรกุล

4

นายสมชัย อมรธรรม

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ

รายชื่อ

5

นายพีรพงศ์ กิจจาการ

6

นายยืนยง เทพจํานงค์

7

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล

8

นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี

9

นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ลําดับ
รายชื่อ
1 คุณพีรพงศ์
กิจจาการ

2

คุณวรรกมล
ลีวาณิชย์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
- MS in Economics
1. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
University of Southampton
2. ผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 3. รองผู้อาํ นวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย
5. ผู้จัดการ , ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
7. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย
8. ผู้ช่วยผู้จดั การ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities
9. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card
10. เจ้าหน้าที่, Office of Venture Capital Fund
Management Office of SMEs Promotion
11. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์,
SME Development Bank of Thailand
12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
1. ผูจ้ ัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผูจ้ ัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย
3. ผูจ้ ัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย
4. เจ้าหน้าที่อาวุโส , ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย
5. เจ้าหน้าที่อาวุโส , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินนั ซ่า
6. เจ้าหน้าที่ , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จัดการกองทุนหลัก
ฝ่ายลงทุนทางเลือก

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
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ลําดับ
รายชื่อ
3 คุณรัชวุฒิ
ชัยทรัพย์อนันต์

4

คุณยืนยง
เทพจํานงค์

5

คุณแสงจันทร์ ลี

KT- PIF

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
1. รองผู้อาํ นวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
- Msc. Finance and
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
Management
3. ผูจ้ ัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
University of Exeter
4. ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล, บมจ.
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการ
หลักทรัพย์กรุงศรี
ธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยผูจ้ ัดการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย
ไซรัส
1. ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
University of Houston, U.S.A. 2. ผู้อาํ นวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
3. ผูจ้ ัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- รัฐศาสตร์บัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผูจ้ ัดการกองทุน – ตราสารทุน
5. ผูจ้ ัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
6. เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาตราสารหนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ 3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย
4. ผูจ้ ัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย
ธนาคาร (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
5. ผูจ้ ัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผูจ้ ัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธํารง
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จัดการกองทุนรองที่1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนรองที่2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนรองที่2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

0 2111 1111

 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

0 2638 8000, 02 626 7000

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)

0 2697 5454

 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

0 2633 6000

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

0 2359 0000

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

0 2274 9400, 0 2276 1025

 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

0 2648 3333

 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

0 2305 7000

 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

0 2223 2288

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

0 2305 9000

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0 2658 8888

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

0 2648 1111
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 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0 2363 6736

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

0 2680 5000 และ 0 2034 4700

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

0 2680 1111

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

02 508 1567

 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

0 2108 8666

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

0 2672 5999

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

0 2287 6950

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

0 2949 1999

 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จํากัด

02 095 8999

 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 พาย จํากัด (มหาชน)

0 2231 8600

 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)

0 2829 6292, 0 2829 6293

 บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

0 2841 9000

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

0 2857 7000

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด

0 2343 9555

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

0 2633 6000

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

0 2217 8888

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

0 2231 3777

 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

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด

0 6220 6677

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

0 2680 5000

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด

0 2061 9621

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด

0 2266 6697-8

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

0 2861 4820 ต่อ 544,545,546
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 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

0 2107 1664

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด

0 2026 5100

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277
นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ นางสาวรุ่ง
นภา แสงจันทร์ หรือนางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ

ข้อมูลอื่น
ข้อกําหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้อกําหนดการซื้อหน่วยลงทุน
ท่านสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทํา
การ - 15.30 น.
จํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
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ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กําหนด
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั้นตํ่าข้างต้นในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อน
วันดําเนินการดังกล่าว ณ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้
1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ และนําฝากได้ที่
 สําหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-PIF-A)
- สั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล”
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-11159-7
 สําหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-PIF-D)
- สั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล”
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-10996-7
 สําหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KT-PIF-SSF)
- สั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดเพื่อการออม”
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-11573-8
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี
- เลขที่ 889-1-01226-1
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3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์สั่งจ่ายใน
นาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
- เลขที่ 0001-114-0050423
4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด

 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
เลขที่บัญชี 153-6-09908-2
เลขที่บัญชี 777-0-04854-1
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3) เลขที่บัญชี 295-3-00099-9
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3
เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี
เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
เลขที่บัญชี 838-1-00322-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ สําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KT-PIF-I) ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ผ่านบริษัทจัดการเท่านั้น โดยชําระเป็นเงิน
สด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย”
รายละเอียดตามบัญชีข้างต้น
ข้อกําหนดการขายคืนหน่วยลงทุน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ใน
ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.
- กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื่อการออม : ไม่มี
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ใน
อัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผ้ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
(กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วย
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ลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงิน
อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และท่านจะได้รับการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน
ข้อกําหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ใน
ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.
 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้นหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือการที่ผู้ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะ
นําเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้
โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์
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ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี
ข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้
1. มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือก
ลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น
การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่องมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขาย
คืน จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า ซึ่งอาจ
แตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขาย
ที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัท
ประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท
จัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

P a g e 26 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ใน
กรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกัน
ชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัท
จัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทํารายการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น
ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึ่ง
มูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นรายปี
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
4. การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 5
วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํ่ากว่าจํานวนขัน้ ตํ่าที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยกรอก
รายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที่ได้
ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะ
จัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้
ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
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7. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)การขายคืนหน่วย
ลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
ได้โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
8. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจาก
วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนใน
การรวบรวม และนําส่งคําสัง่ ซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
9. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน
ดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด
10. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่แตกต่าง
จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ข้อกําหนดอื่นๆ
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วน
ราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและ
การทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความ
P a g e 29 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

เห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกองทุนไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน การกําหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทําได้
2) หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึง
กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th"
4) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการนั้นเอง
P a g e 30 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลา
ตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนย์ซื้อขายตรา
สารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
5) ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA)
โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้า
บางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนด
ของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
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ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด)
ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว
และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูก
หัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้า
ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ
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(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
6) การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
7) การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี
ข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้
7.1) มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือก
ลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น
การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่องมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขาย
คืน จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า ซึ่งอาจ
แตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขาย
ที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
7.2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัท
ประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท
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จัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ใน
กรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกัน
ชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
7.3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัท
จัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทํารายการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น
ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึ่ง
มูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นรายปี
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
7.4) การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 5
วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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เป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7.5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
7.6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํ่ากว่าจํานวนขัน้ ตํ่าที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยกรอก
รายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที่ได้
ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะ
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จัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้
ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
7.7) วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)การขายคืนหน่วย
ลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
ได้โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
7.8) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจาก
วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนใน
การรวบรวม และนําส่งคําสัง่ ซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
7.9) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน
ดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด
7.10) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่แตกต่าง
จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
8) ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือโอนย้าย
หน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ"เข้าก่อน ออกก่อน"
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(first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
ทั้งนี้ วันที่ลงทุนหมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และ
ในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน
เริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น
(2) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี
บริษัทจัดการจะยุติการจัดทําหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สําหรับยอด
ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม
และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบ
ที่สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได้
(4) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกําหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ค่านายหน้า
ชื่อ
(บาท)

อันดับ

อัตราส่วน
ค่านายหน้า

1

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

5,013,020.51

39.68%

2

DBS Vickers Securities ( singapor) Pte.ltd

4,850,983.24

38.39%

3

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด

380,380.19

3.01%

4

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

278,918.12

2.21%

5

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

144,976.77

1.15%

6

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

121,301.39

0.96%

7

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

93,799.48

0.74%

8

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

78,464.04

0.62%

9

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

78,319.53

0.62%

10

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

53,495.75

0.42%

1,540,933.95

12.20%

12,634,592.97

100.00%

อื่น ๆ
รวม
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
รายละเอียดการลงทุน
KT-PIF
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
3,651,778,275.80
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
703,636,471.30
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1,777,850,759.30
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
785,770,380.00
เงินฝากธนาคาร
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
384,520,665.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
2,855,373,972.62
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
2,855,373,972.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)
-34,264,961.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 6 คู่สัญญา
816,225.00
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
-3,903,420.87
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
345,538.00
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
-26,904,197.77
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-3,006,025.64
-1,613,080.34
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
อื่นๆ
-93,305,648.24
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
-75,737,511.57
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ
-17,568,136.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,379,581,638.56

%NAV
57.24
11.03
27.87
12.32
6.02
44.76
44.76
-0.54

0.01
-0.06
0.01
-0.42
-0.05
-0.03
-1.46
-1.19
-0.27
100.00

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
384,520,665.20
6.02
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade
0.00
0.00
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตํ่ากว่า
0.00
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)
15.00% NAV
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ประเภท
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
CAPITAL LAND INTEGRA
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Keppel-KBS US REIT
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
KEPPEL REIT MGT LTD.
KBS US PRIM PM
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
INET REIT MANAGEMENT
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
M&C REIT MANAGEMENT
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Frasers Centrepoint Asset Management Ltd
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Mapletree Commercial Trust Management
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
AscottResidenceTrust
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Ascendas Funds Management
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ARA TRUST MANAGEMENT
Frasers Logistics & Industrial Asset Management
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
LENDLEASE GOLBALTRU
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์
บจ. เอสซีซีพี รีทส์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
S REIT MANAGEMENT
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Mapletree Logistics Trust Management
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Mapletree Industrial Trust Management
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
AAA

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
93,056,470.00
72,131,962.20
442,849,677.75
95,598,361.35
533,587,670.48
16,714,687.08
133,171,626.61
30,414,191.81
117,502,800.00
69,730,740.61
347,316,023.27
256,140,600.97
140,210,842.35
436,853,586.57
164,791,236.03
177,812,285.53
140,137,683.60
58,868,090.30
435,248,127.40
148,378,938.97
71,401,484.80
118,688,050.00
378,922,607.80
15,975,300.00
21,101,910.00
192,054,226.81
208,197,315.53
420,004,705.40
552,095,370.00
73,733,010.00
159,942,000.00
384,520,665.20
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
PTR = 56.25%
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง
ตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
KT-PIF-A
-29.47%
KT-PIF-D
-29.47%
KT-PIF-SSF -10.42%
KT-PIF-I
-8.52%
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่ นแปลง
นโยบายการลงทุน

กองทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
YTD

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ตั้งแต่วันจด
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี ทะเบียนกองทุน

KT-PIF-A
29 กรกฎาคม 2559 12.1262 -1.12% 5.36% -3.59% -0.76% -0.75% 5.06%
N/A
3.41%
Benchmark
-0.47% 6.93% -2.74% 4.91% 1.07% 5.32%
N/A
4.52%
ความผันผวนของ
8.20% 8.08% 7.59% 7.71% 13.12% 10.51%
N/A
10.01%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
8.56% 8.26% 7.99% 8.27% 14.59% 11.64%
N/A
10.97%
ตัวชี้วัด
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR
Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times
REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

ปี
KT-PIF-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

2555
N/A
N/A

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2556 2557 2558 2559
2560
2561
2562
2563
N/A
N/A
N/A -2.77% 6.98% 6.89% 22.22% -9.84%
N/A
N/A
N/A -1.72% 11.29% 2.52% 20.88% -11.76%

2564
0.10%
8.71%

N/A

N/A

N/A

N/A

6.85%

3.97%

4.44%

6.49%

19.98%

7.73%

N/A

N/A

N/A

N/A

5.28%

3.58%

4.83%

7.74%

22.19%

8.44%

* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT TR Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50
ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของ
อัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World
Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่ นแปลง
นโยบายการลงทุน

กองทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ตั้งแต่วันจด
YTD
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี ทะเบียนกองทุน
-1.12% 5.36% -3.59% -0.76% -0.74% 5.06%
N/A
3.41%
-0.47% 6.93% -2.74% 4.91% 1.07% 5.32%
N/A
4.52%

KT-PIF-D*
29 กรกฎาคม 2559 9.0089
Benchmark
ความผันผวนของ
8.21% 8.08% 7.59% 7.71% 13.12% 10.51%
N/A
10.01%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
8.56% 8.26% 7.99% 8.27% 14.59% 11.64%
N/A
10.97%
ตัวชี้วัด
*กองทุนจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.10 บาทต่อหน่วย
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT TR Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของ
อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที ่ แ ปลงเป็ น สกุ ล เงิ น บาท และร้ อ ยละ 25 ของอั ต ราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World
Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

ปี
KT-PIF-D
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2563
N/A
N/A
N/A
N/A -2.77% 6.98% 6.88% 22.21% -9.84%
N/A
N/A
N/A
N/A -1.72% 11.29% 2.52% 20.88% -11.76%

2564
0.10%
8.71%

N/A

N/A

N/A

N/A

6.85%

3.97%

4.45%

6.49%

19.98%

7.73%

N/A

N/A

N/A

N/A

5.28%

3.58%

4.83%

7.74%

22.19%

8.44%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.10 บาทต่อหน่วย
* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT TR Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของ
อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที ่ แ ปลงเป็ น สกุ ล เงิ น บาท และร้ อ ยละ 25 ของอั ต ราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World
Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund

KT- PIF

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม)
วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่ นแปลง
นโยบายการ
ลงทุน

กองทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
YTD

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
-1.78%
4.14%

KT-PIF-SSF
2 กรกฎาคม 2563 10.2176 -1.12% 5.35% -3.60% -0.78%
N/A
N/A
N/A
Benchmark
-0.47% 6.93% -2.74% 4.91%
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของ
8.20% 8.08% 7.59% 7.71%
N/A
N/A
N/A
8.03%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
8.56% 8.26% 7.99% 8.27%
N/A
N/A
N/A
8.87%
ตัวชี้วัด
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

ปี
KT-PIF-SSF
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-2.22%
-0.46%

0.08%
8.71%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8.58%

7.73%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.92%

8.44%

* ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = คํ า นวณจากร้ อ ยละ 50 ของอั ต ราผลตอบแทนรวมจากดั ช นี ก องทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทรั ส ต์ เ พื ่ อ การลงทุ น ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้ อ ยละ 50 ของอั ต ราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุ ล เงิ น
ดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565)
วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่ นแปลง
นโยบายการลงทุน

กองทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

% ตามช่วงเวลา
ย้อนหลัง
3 เดือน
-0.79% 5.61%
-0.47% 6.93%
YTD

% ตาม
ช่วงเวลา
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ตั้งแต่วันจด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี ทะเบียนกองทุน
N/A
N/A
N/A
N/A
-1.21%
N/A
N/A
N/A
N/A
1.67%
% ต่อปี

ย้อนหลัง
6 เดือน
-3.11%
-2.74%

KT-PIF-I
30 มิถุนายน 2564 10.5183
Benchmark
ความผันผวนของ
8.19% 8.06% 7.58%
N/A
N/A
N/A
N/A
7.37%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
8.56% 8.26% 7.99%
N/A
N/A
N/A
N/A
8.01%
ตัวชี้วัด
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT
TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

ปี

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

KT-PIF-I
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-0.42%
2.15%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.82%

ความผันผวนของตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.67%

* ผลการดําเนินงานปี 2564 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่า
ระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้น ตามกําหนดอย่ า งชัด เจน โดยต้อ งอาศัยเงื่อ นไขที่ เอื้อ อํา นวยทางธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ง แวดล้อมอื่น ๆ อย่า งมากจึง จะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้
D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน
สําหรับการจัดอัน ดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จ ะเกิดการผิดนั ดชํา ระหนี้ (Default
Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After Default)
แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ
ความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับ
ที่น่าพอใจ
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
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อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้ของผู้
ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าว
เป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้
ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสาร
หนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ
ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ ทริสเรทติ้งประกาศผลต่อ
สาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรท
ติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่
จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ
“เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
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” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรงตาม
กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
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BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตรา
สารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมีความ
ไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออก
หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ
น่าเชื่อถือที่กําหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอน
มากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินในทางลบระยะสั้น
C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ
และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ
เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากว่า “CCC (tha)”
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สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามี
ความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุ
เป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับ
ไม่เกิน 35%
แรก
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
ไม่จํากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใด ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อ
อย่างหนึ่งดังนี้
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale)
5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสูงกว่า
แฝง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
1. 10%หรือ
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
2. นํ้าหนักของตราสารที่
ลงทุน
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
ใน benchmark + 5%
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

KT- PIF
อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

6

5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ
ไทย)
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

KT- PIF
อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มลี ักษณะตาม 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 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล ตามข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่สํานักงานกําหนด
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

KT- PIF
อัตราส่วน (% ของ NAV)

หมายเหตุ :
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนา
อยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน
(1) 25% หรือ
กับบริษัทดังกล่าว
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

KT- PIF
อัตราส่วน (% ของ NAV)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที่อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
รวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่
ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product
limit
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
1.1 กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจํานวน
หุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)
2 ตราสารหนี้ และ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรา ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
สารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ต่างประเทศ)
ระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
มารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้
ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง

KT- PIF
อัตราส่วน

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น
เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้ง 5 ชนิด(1)

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63-30 เม.ย.64)
(% NAV)

อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.64-30 เม.ย.65)

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพือ่ การออม

ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35

1.56
1.56
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.501
1.490
ยังไม่เปิดให้บริการ
1.311

1.53
1.53
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.65
1.53

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (3) (5)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพื่อการออม

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 3.21

1.07
1.07
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.877
0.870
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.766

0.97
0.97
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.40
0.97

ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749

0.03
0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.032
0.032
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.028

0.03
0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.03
0.03

ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535
ไม่เกิน 0.535

0.43
0.43
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.535
0.532
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.468

0.50
0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.21
0.50

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพื่อการออม
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินใน
ตปท.ไม่เกิน 0.0535%)
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพื่อการออม
 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
-ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน 2.675
ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน
1,070,000 บาท

-

-

ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน
0.1605
ตามที่จา่ ยจริง

-

-

-
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้ง 5 ชนิด(1)

อัตราตามโครงการ

- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพื่อการออม
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ (4)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ตามที่จา่ ยจริง
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพื่อการออม
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 5.35
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 5.35
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 5.35
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน 5.35
- ชนิดเพื่อการออม
ไม่เกิน 5.35
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง

KT- PIF

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63-30 เม.ย.64)
(% NAV)
0.02
0.048
0.02
0.047
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.042

อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.64-30 เม.ย.65)
0.03
0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.03

0.01
0.01
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.009
0.009
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.007

0.00
0.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.01
0.00

-

-

-

1.56
1.56
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
5,628,015.86 บาท

1.501
1.490
ยังไม่เปิดให้บริการ
1.311
4,727,144.64 บาท

1.53
1.53
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.65
1.53
12,634,592.97 บาท

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คํานวณ
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนด และ
(2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็นต้น
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) (5)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) (5)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (1) (3)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
-ชนิดเพื่อการออม
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพือ่ การออม
•สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ
•สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพือ่ การออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

อัตราตามโครงการ

KT- PIF

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63-30 เม.ย.64) (1 พ.ค.64-30 เม.ย.65)
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

1.00
1.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.00
1.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.00
1.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

1.00
1.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.00
1.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.00
1.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เรียกเก็บ

ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เปิดให้บริการ

200 บาทต่อรายการ

ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันทําการก่อน
หน้าวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ขั้นตํา่
200 บาท หรือ 200
บาทต่อรายการ
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์เมือ่ มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยน (4)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

อัตราตามโครงการ

ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 0.50

KT- PIF

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63-30 เม.ย.64) (1 พ.ค.64-30 เม.ย.65)
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกําหนด
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
(5) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท
และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
กองทุนรวมเพือการออม หมายถึง กองทุนรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หมายถึง ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษท
ั จดทะเบียน หมายถึง บริษท
ั ทีมีหน
ุ้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีบริษท
ั จัดการมอบหมายให้ทาํ หน้าทีขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี
ทีปรึกษาการลงทุน หมายถึง ทีปรึกษาการลงทุนทีบริษท
ั จัดการแต่งตัง
ทีปรึกษากองทุน หมายถึง ทีปรึกษากองทุนทีบริษท
ั จัดการแต่งตัง
วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนทีได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นาํ ไปลงทุนในต่างประเทศ
วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นาํ
ไปลงทุนต่างประเทศ
วงเงินลงทุนเพิมเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ทีอาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นาํ ไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิมเติมจากวงเงินลงทุนทีได้รบ
ั อนุมต
ั ไ
ิ ว้เดิม
วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด
วันทําการซือขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซือขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษท
ั จัดการ หรือตามทีบริษัทจัดการ
กําหนดเพิมเติม
คําเสนอซือ หมายถึง คําเสนอซือหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทัวไปทีผูท
้ าํ คําเสนอซือต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตังแต่วน
ั ทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องจนถึงปัจจุบน
ั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิมหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหรื
ื
อผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
หรือการจ่ายเงินซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องแทนการเพิมหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน
กิจการ หมายถึง บริษท
ั ทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัททีมีหลักทรัพย์ซือขายในศูนย์ซือขายหลักทรัพย์
หรือบริษท
ั มหาชน จํากัด
สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบียเงินให้กย
ู้ ม
ื ของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพือทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเกียวกับการจัดการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมือสินวันทีคํานวณนัน โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขทีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครังแรกซึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึงเป็นราคาทีรับรองโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยลงทุน เมือสินวันทีคํานวณนัน โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขทีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครังแรกซึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ากองทุ
มี)
นเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึงเป็นราคาทีรับรองโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คําอธิบายศัพท์เรืองการลงทุนของกองทุนเพือประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิมเติมคําอธิบายศัพท์นเป็
ี น
อย่างอืน
คําศัพท์
“กลุ่มกิจการ”

คําอธิบายศัพท์
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟืนฟู”

กองทุนเพือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีลก
ั ษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทังนี
ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือรูปอืนใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ”

กองทุนexchange traded fundทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึงได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึงมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานตาม1.ทังนีไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวจะจัดตัง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอืนใด

“กองทุนproperty”

กองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสียง”

การลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญา
ในderivativesทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสียงทัวไปและความเสียงเฉพาะของทรัพย์สน
ิ ทีต้องการ
ลดความเสียง
4.สามารถลดความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี
1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2.สลากออมทรัพย์ทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3.สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึงหนีกึงทุน”

ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุน
้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี
1.ตัวเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุน
้ กูท
้ กระทรวงการคลั
ี
งหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

16/06/2565

ตราสารทีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารทีออก
โดยองค์กรปกครองส่วรายละเอี
นท้องถินของประเทศนั
ยดโครงการจันดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 2 / 66

“ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ ง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี
1.ตัวเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุน
้ กูท
้ กระทรวงการคลั
ี
งหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ี
กองทุนเปิดกรุงภาระผู
ไทยกพัพร็
น อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

คํฐ
าศัพท์
“ตราสารภาครั
ต่างประเทศ”

อธิบายศัพท์ฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ
ตราสารทีมีรูปแบบทํานองเดียวกัคํบาตราสารภาครั
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารทีออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินของประเทศนัน

“ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ ง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1.มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซือหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบซึงกําหนดเกียวกับวิธก
ี ารในการ
ซือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ ใน
การจัดการซือขายเป็นประการอืนและผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล.ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษท
ั จดทะเบียน”

บริษัททีมีหลักทรัพย์ทีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซือ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนีหากไม่มงี บการเงินรวม
ให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน
้ ทีปรากฏในบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ ล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษท
ั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนีหากไม่มงี บการเงินรวม
ให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือหุน
้ ทีปรากฏในบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึงกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิมเติม(ฉบับที6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท
้ มี
ี ภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ
้ อกผูส
้ งจ่
ั าย
ผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซือขายderivatives”

ศูนย์ซือขายดังนี
1.ศูนย์ซือขายderivativesทีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซือขายderivativesซึงจัดตังขึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป
กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra”

หน่วยของกองทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานซึงอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึงดังนี
1.กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพืนฐานตาม1.ทังนี ไม่ว่าจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอืนใด

“หน่วยproperty”

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึงดังนี
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสัน”

หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน270วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้

“B/E”

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีวัดของกองทุนซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน
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“CIS operator”
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บุคคลดังนี
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

2.ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
“หุ้นกู้ระยะสัน”กองทุนเปิดกรุงหุไทย
น
้ กูท
้ มี
ี กพร็
าํ หนดเวลาชํ
าระหนี
เกิน270วัอิ
นนั
แต่วันทีออกหุ
กู้
อพเพอร์
ตไม่
ี แอนด์
นบฟราสตรั
ค้นเจอร์

เฟล็กซิเบิล

“B/E”

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

“CIS operator”

บุคคลดังนี
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคูส
่ ญ
ั ญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency)ทีได้รบ
ั ความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ทกํ
ี าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives”

derivativesทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ทีได้รบ
ั การประกันความเสียงจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงไปยังคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึงซึงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้
แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเมือเกิดเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนี(credit
event)ของทรัพย์สินทีได้รับการประกันความเสียงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตามทีระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชือถือทีจัดทําโดยCRAซึงเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนีตามตราสารหรือสัญญา

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซือขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesทีซือขายในศูนย์ซือขายderivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีการลงทุนทีจะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน

“DW”

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงนี
ั ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตังในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอืนใด

“FX”

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึงได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับทีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit ratingในระดับทีสามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัวไปในครังแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับทีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

16/06/2565
“net exposure”

ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
[0181/2559]
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มูลค่าการลงทุนสุทธิใรายละเอี
นทรัพย์สินยไม่
ว่าเป็นการลงทุ
นโดยตรงหรื
อโดยอ้
อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสียงในทรัพย์สน
ิ นัน

คําศัพท์
“benchmark”

คําอธิบายศัพท์
ตัวชีวัดของกองทุนซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

นรวม
Fund)
กองทุนเปิดกรุงกองทุ
ไทย
พร็(Mutual
อพเพอร์
ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

“national scale”
คําศัพท์
“NAV”

มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับทีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
คําอธิบายศัพท์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสียงในทรัพย์สน
ิ นัน

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาทีมีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซือขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัตส
ิ ญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives”

derivativesซึงซือขายนอกศูนย์ซือขายderivatives

“P/N”

ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุนซึงได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ

“regulated market”

ศูนย์กลางทีจัดช่องทางการสือสารระหว่างผูค
้ า้ เพือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้ขอ
้ มูลต่าง ๆ ทีเกียวกับตราสารนัน โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีทํา
หน้าทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของประเทศทีผู้ออกตราสารมีถินทีอยู่ซึง
เป็นการประเมินความเสียงในการผิดนัดชําระหนีของรัฐบาลของประเทศนัน

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล.ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชือเพือธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้(Transferable Subscription
Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund
1.3. ชือย่อ : KTPIF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด

16/06/2565
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
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1.3. ชือย่อ : KTPIF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

กองทุ
เปิดกรุงไทย
1.5. ประเภทการขาย
:น
ขายหลายครั
ง

พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอ
ขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทังนี หากบริษท
ั จัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนทีเพิมอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครังแรกได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษท
ั จัดการอาจจะดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วและไม่ถอ
ื ว่า
เป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : ดูรายละเอียดเพิมเติม
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTPIFA
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก
2. KTPIFD
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก
3. KTPIFR
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครัง
4. KTPIFI
แรก
5. KTPIFSSF
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป :
ชือย่อ
รายละเอียด
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป 1,000.00 2.7
1. KTPIFA
ไป
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป 1,000.00 2.7
2. KTPIFD
ไป
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป 1,000.00 2.7
3. KTPIFR
ไป
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป 1,000.00 2.7
4. KTPIFI
ไป
5. KTPIFSSF
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ไม่กาํ หนด

หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัด
หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัด
หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัด
หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัด

รายละเอียดเพิมเติม :
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTPIFA
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
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KTPIFD
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืรายละเอี
น ไม่กาํ หนด
3. KTPIFR
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
4. KTPIFI
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด

4. KTPIFI
5. KTPIFSSF

มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัด
ไป
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ไม่กาํ หนด

รายละเอียดเพิมเติ
ม : นเปิดกรุงไทย
กองทุ

พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTPIFA
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
2. KTPIFD
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
3. KTPIFR
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
4. KTPIFI
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
5. KTPIFSSF
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTPIFA
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
2. KTPIFD
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
3. KTPIFR
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
4. KTPIFI
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
5. KTPIFSSF
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTPIFA
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
2. KTPIFD
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
3. KTPIFR
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
4. KTPIFI
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
5. KTPIFSSF
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTPIFA
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
2. KTPIFD
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
3. KTPIFR
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
4. KTPIFI
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
5. KTPIFSSF
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
รายละเอียดเพิมเติม :
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บลด ยกเว้นหรือเปลียนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขันต่าํ ข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี เพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทีต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทังในและต่างประเทศทีเกียวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพืนฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

3.2.
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 7 / 66
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การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือระดมเงินลงทุ
นจากผูน
้ลงทุ
ทีต้
องการโอกาสในการได้
รับผลตอบแทนที
ดีให้อิแน
ก่ผ
ู้ลงทุนในระยะปานกลางถึ
งระยะยาว
กองทุ
เปินด
กรุ
งไทย พร็อพเพอร์
ตี แอนด์
ฟราสตรั
คเจอร์ เฟล็
กซิเบิและ
ล
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทังในและต่างประเทศทีเกียวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพืนฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์/REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
 กองทุนรวมทีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพือการออม (Super Savings Fund : SSF)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบมีความเสียงทังในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะ
ี
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : การลดความเสียง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (active
management)
3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:
2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
ดัชนีชีวัดของกองทุนนีควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเมือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอา้ งอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมีการ
เปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
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3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมทีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิมเติม :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทังในและต่างประเทศทีเกียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพืนฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครังแรก โดยเฉลียในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทังนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด ซึงมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ทีเน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพืนฐานทังในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ทีเน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพืนฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด ซึงมีวต
ั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืนฐาน
3. หุ้นของบริษัททีจดทะเบียนทีอยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือทีมีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพืนฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินทีให้สท
ิ ธิในการได้มาซึงหุน
้ ดังกล่าว หรือทีมีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุน
้ /กลุม
่ หุน
้ ทีมีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพืนฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ทสํ
ี านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
ทังนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ซึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทังนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอืน
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
สําหรับเงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซงตราสารแห่
ึ
งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทังตราสารทีมีลก
ั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ทีเสนอขายทังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
าง
ใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างทีไม่ขด
ั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non – investment
grade) ตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัททีไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment grade)
เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนันได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุน
เท่านัน
กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ในกรณีทกองทุ
ี
นลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทังนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
ป้องกันความเสียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลียน โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผูจ
้ ด
ั การกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีทค่
ี าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ปอ
้ งกันในกรณีทค่
ี าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึงการใช้เครืองมือป้องกันความเสียงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน ซึงการ
ใช้เครืองมือป้องกันความเสียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน
ทังนี กองทุนอาจไม่นบ
ั ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วน
ั ทีจดทะเบียนกองทรัพย์สน
ิ เป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทังช่วงระยะเวลาทีกองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงทีผูล
้ งทุนทําการขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึงมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษท
ั จัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

16/06/2565
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวมนให้
[0181/2559]
อนึ
ง อัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์
ทีปกติ ซึยงอาจมี
บางขณะที
ไม่สามารถลงทุ
เป็นไปตาม หน้า 9 / 66
สัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ อันเนืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ทไม่
ี ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง

10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษท
ั จัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุ
ของกองทุ
รวมให้เพร็
ป็นไปตามนโยบายการลงทุ
นภายใน
90 วันนับแต่
น
ั ทีสัดส่วเฟล็
นการลงทุ
กองทุนนเปิ
ดกรุงนไทย
อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรั
ควเจอร์
กซิเนบิล
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
อนึง อัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ทีปกติ ซึงอาจมีบางขณะทีไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ อันเนืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ทไม่
ี ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษท
ั จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษท
ั จัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีทีเกิดสภาวการณ์ทีไม่ปกติ หรือกรณีอืนใดทีเกิดจากปัจจัยทีควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนรวมทีลงทุนแบบมีความเสียงทังในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินทีได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ส่วนที 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอืนของข้อ 3.13.1 ซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ าม
หลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
1.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทเป็
ี นตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงินหรือตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ทีมี
เงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมี
เงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึงบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า ตัวแลกเงิน หรือตัว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย
2.2 การลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.2.1 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามทีระบุในส่วนที 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนัน
ต้องเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออกตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนีก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอ
ู้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ
ให้
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 10 / 66
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2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA

เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออกตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทกองทุ
เป็
ี นตราสารที
สญ
ั กรุ
ญาซื
อขายล่พร็
วงหน้
แฝง ซึงเสนอขายในประเทศ
บริษัทจัดการต้
องดําเนิเฟล็
นการจั
ให้เมบิีขล
้อ
นเปิมีด
งไทย
อาพเพอร์
ตี แอนด์ อินฟราสตรั
คเจอร์
กดซิ
ตกลงกับผู้ออกตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนีก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอ
ู้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที
ความในวรรคหนึงไม่นาํ มาใช้บงั คับกับกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงขึนทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีทีออกใหม่
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนนัน
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
1.3 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซือขายใน SET
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 1.  9.
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษท
ั เงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟืนฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็น
ตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
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2.4.1
มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรกรายละเอี
โดยกรณีย
ทดโครงการจั
เป็
ี น issuer rating
ต้องเป็นนรวม
credit[0181/2559]
rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

อันดับ investment grade
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

2.3 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็น
ตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สน
ิ อืนตามทีสํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิมเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิมเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ วันเริมต้นสัญญา ต้องมีมล
ู ค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพือให้มล
ู ค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารทีซือและทรัพย์สน
ิ ทีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธก
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีซือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ต่าํ กว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ในสัญญาซึงได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ ไ ด้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
4.5.1 คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ทกองทุ
ี
นพึงได้รบ
ั จาก reverse repo จนถึงวันทีมีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารทีซือแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีทีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11
นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิมเติม รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 12 / 66
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2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธนาคาร
ี
แห่งประเทศไทยทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรั
พย์ นเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
กองทุ
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิมเติม

เฟล็กซิเบิล

2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธนาคาร
ี
แห่งประเทศไทยทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษท
ั จัดการต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัวและเป็นตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.1.5 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีทีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน
้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีมีรายชืออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี ในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอืนซึงจะมีผลให้ บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื
3.5 ในกรณีทหลั
ี กประกันเป็นเงินสด ให้นาํ เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
ิ ดังนี
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนเป็นผูม
้ ี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึง
กําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.5.2.3 ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างหนึงอย่างใดดังนี
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6
1.6 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
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2.2.2
กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ รายละเอี
ญ
ั ญาอีกฝ่
ยหนึงเป็น ธนาคารพาณิ
ชย์นรวม
ธนาคารที
มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึน ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives

ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึน ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบแต่ละตัวมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้าํ หนักทังหมด ในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนําองค์ประกอบทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.2.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจากบริษท
ั จัดการ ทังนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการนันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้อง
ชําระหนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานก.ล.ต.กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือ บริษัทจัดการ ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียงมีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit
event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือเกิด credit event ขึนกับ
obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
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มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน

obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวกองทุ
ทีอ้างอิงน
กับ
อัตด
ราดอกเบี
ยตามที
จะตกลงกั
น และส่
นทีลดลง อิ
(ถ้น
ามีฟราสตรั
) ของมูลค่าค
ยุตเจอร์
ิธรรมของสิ
นทรั
เปิ
กรุงไทย
พร็
อพเพอร์
ตวี แอนด์
เฟล็
กพซิย์เอบิ้างอิ
ลง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิงเสือม
เสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา
ส่วนที 7 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที 1 ถึง ส่วนที 6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือทีมีการซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจัดตังและเสนอขายใน GMS
ส่วนที 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอืนของข้อ 3.13.2 ซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ าม
หลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
1.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทเป็
ี นตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ทีมี
เงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมี
เงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึงบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า ตัวแลกเงิน หรือตัว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย
2.2 การลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.2.1 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามทีระบุในส่วนที 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนัน
ต้องเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มก
ี าร
เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทีเป็น ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออกตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทีเป็น ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารทีมีสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าแฝง นันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือได้ซึงเป็นทียอมรับโดยทัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงกับผูอ
้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนีก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอ
ู้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า
แฝง ซึงเกิดจากวิธก
ี ารคํานวณเดียวกับทีใช้ในการคํานวณราคาทีแสดงในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คาํ นวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนย
ั สําคัญให้ผอ
ู้ อก
ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษท
ั
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ขายล่วงหน้าแฝง นันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือได้ซึงเป็นทียอมรับโดยทัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงกับผูอ
้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนีก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอ
ู้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า
แฝง ซึงเกิดจากวิธก
ี ารคํานวณเดียวกับทีใช้ในการคํานวณราคาทีแสดงในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที 15 และวันสุ
ดท้ายของแต่
ละเดื
น ไทย
ทังนี ในกรณี
วัี นดังกล่าวเป็
วันหยุดทํอิ
าการของ
บริษัทจัคดเจอร์
การ ให้คเฟล็
าํ นวณและแจ้
กองทุ
นเปิด
กรุอง
พร็อทพเพอร์
ตี นแอนด์
นฟราสตรั
กซิเบิงล
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนย
ั สําคัญให้ผอ
ู้ อก
ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษท
ั
จัดการทันที
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี
กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยูภ
่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะดังนี
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีทีกองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน
1.3 ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม
้ ครองผูล
้ งทุนอย่างเพียงพอ ทังนี ตามรายชือ
ประเทศทีสํานักงานกําหนด
1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมเี หตุจาํ เป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัวคราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึงเป็นกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนัน ทังนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินทีเป็น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนรวมนัน
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนัน
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศทีกองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุง่ เน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับทีกองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมือนําทรัพย์สินทีไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว
1.5 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีทมี
ี ความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6
1.6 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นนิติบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือทีเป็นสมาชิกของ WFE
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2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม

2. เงือนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็
นคูส
่ ญ
ั ญาใน
างใดอย่
างหนึงดังต
นี ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
กองทุ
นเปิดderivatives
กรุงไทยอย่พร็
อพเพอร์
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นนิติบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบแต่ละตัวมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้าํ หนักทังหมด ในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนําองค์ประกอบทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.3.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจากบริษท
ั จัดการ ทังนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการนันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้อง
ชําระหนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานก.ล.ต.กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียงมีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit
event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือเกิด credit event ขึนกับ
obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
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7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน

event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือเกิด credit event ขึนกับ
obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที
จะได้
บ
ั จากสิ
นทรั
พย์อา้ งอิ
ง โดยผู
้ขายประกั
กพันทีจะจ่
ยผลตอบแทนในอั
ราคงที
กองทุ
นรเปิ
ดกรุ
งไทย
พร็
อพเพอร์
ตนี ความเสี
แอนด์ยงมี
อิภนาระผู
ฟราสตรั
คาเจอร์
เฟล็กซิตเบิ
ล
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิงเสือม
เสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา
ส่วนที 5 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที 1 ถึง ส่วนที 4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศทีแก้ไขด้วย
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สน
ิ หรือคูส
่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
1
ตราสารภาครัฐไทย
2

ประเภททรัพย์สน
ิ

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตาํ่ กว่า 2
อันดับแรก

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที 2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผูอ
้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็น
ประกัน
ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือ ตราสารทีมีสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมือ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม
้ ี
ภาระผูกพันมีภม
ู ล
ิ าํ เนาอยูต
่ า่ งประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

5

1. 10%หรือ
2. น้าํ หนักของตราสารทีลงทุน
ใน benchmark + 5%

5.2 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
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5.5 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วน
ั
ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8
ธนาคารอิ
สลามแห่
กองทุ
นเปิ
ดกรุงงประเทศไทย
ไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
ข้อ
ประเภททรัพย์สน
ิ
5.3 เสนอขายในประเทศไทย

อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

6

5.5 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วน
ั
ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผูล
้ งทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือขายหลัก
ทรัพย์ตา่ งประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าํ หนักของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน
ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจัดตังขึนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซือขายในกระดานซือขาย
หลักทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิกถอนหุน
้ ออกจากการซือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือขายหลัก
ทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุน
้ ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือ ตราสารทีมีสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าแฝง ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนันในต่างประเทศ หรือผูอ
้ อกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย)
6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.4.3.1 ผูอ
้ อกเป็นบริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผูม
้ ภ
ี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ทีมี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือ
ขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ ง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ ง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด
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6.8 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2

ขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ ง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน
กองทุ
กรุงไทยหรืพร็
อพเพอร์
ตี แอนด์
ตลาดหลั
กทรัพน
ย์แเปิ
ห่งด
ประเทศไทย
อในตลาดซื
อขายหลั
กทรัพย์ตา่ อิ
ง นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ประเทศ)
ข้อ 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนประเภททรั
ย์สน
ิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ทีไม่ได้มีลักพษณะกระจายการลงทุ
นใน
กิจการโครงสร้างพืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที 2 ข้อ 2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของ
SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ ง
ประเทศ)

หมายเหตุ :
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม
้ ภ
ี าระผูกพันมีภม
ู ล
ิ าํ เนาอยูต
่ า่ ง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

7

8

* *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคูส
่ ญ
ั ญาในฐานะผูม
้ ภ
ี าระผูกพันมี
ภูมล
ิ าํ เนาอยูต
่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national
scale
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีมีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สน
ิ
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษท
ั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าํ หนักของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ (product limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สน
ิ
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้
เงิน ทีนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส
้ งจ่
ั าย หรือคู่สัญญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษท
ั เงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ทีมีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ทีอายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทังนี เฉพาะ
กองทุนรวมทีมีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธก
ี ารทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที
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มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงจดทะเบียนกับ TBMA
และมี
การ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ

2.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่
กองทุกองทุ
นรวมได้ดนําเปิ
เนินด
การให้
ีการรับโอนสิ
ทพเพอร์
ธิเรียกร้องในตราสาร
กรุงมไทย
พร็อ
ตี แอนด์
ได้ตามวิธก
ี ารทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
ประเภททรัพย์สน
ิ

อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
อัตราส่วน (% ของ NAV)

2.2 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที
มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี
3
4
5

reverse repo
securities lending
total SIP ซึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือ
ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มข
ี อ
้ กําหนดเกียวกับ
product limit
ข้อ
6

ประเภททรัพย์สน
ิ
derivatives ดังนี
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที
มีวัตถุประสงค์เพือการลดความเสียง
(hedging)

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว
่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สน
ิ
หุน
้ ของบริษท
ั รายใดรายหนึง

ตราสารหนี และ ตราสารกึงหนีกึงทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนีภาครัฐไทยหรือตราสารหนี
ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
1.1 กรณีทเป็
ี นการลงทุนของ MF (ทีมิใช่กองทุนรวมวายุภก
ั ษ์ )
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริษท
ั นัน (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์ )

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด ทังนี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีสินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการ
ทัวไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อต
ั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้
ออกรายนันเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจ
ิ ารณา
เป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจ
ิ ารณาเป็น
รายโครงการ
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(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
รายละเอีชยย์ดโครงการจั
การกองทุ
นรวม
[0181/2559]
1. ธนาคารพาณิ
บริษท
ั เงินทุนดหรื
อ บริษัทเครดิ
ตฟองซิ
เอร์ ตาม หน้า 21 / 66
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน

กองทุนเปิดกรุงไทย
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
งกล่าต
วเป็
นรายครังอิเว้นนฟราสตรั
แต่กรณีทีผู้อค
อกตราสารได้
มีกก
ารยื
พร็ตราสารดั
อพเพอร์
ี แอนด์
เจอร์ เฟล็
ซินแบบ
เบิล
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจ
ิ ารณาเป็น
รายโครงการ
อัตราส่วน
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนทีบริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
4

5

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุน infra ที
ออกหน่วยนัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุน
หนึง
property ทีออกหน่วยนัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือทีแก้ไขเพิมเติม
ส่วนที 5 : การดําเนินการเมือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนขาดคุณสมบัตห
ิ รือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทกองทุ
ี
นมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนด แต่ตอ
่ มาทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนมีคณ
ุ สมบัตท
ิ เปลี
ี
ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีขาดคุณสมบัตภ
ิ ายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันทีทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี
(3) เมือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สน
ิ ทีขาดคุณสมบัตม
ิ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ปลียนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมีการเปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จด
ั ส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษท
ั จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึง พร้อมสาเหตุทไม่
ี สามารถจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีททรั
ี พย์สน
ิ ในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สน
ิ ทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด เว้น
แต่16/06/2565
เป็นการดําเนินการตามข้อ 3 ในส่วนนี
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(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี

2. ในกรณีททรั
ี พย์สน
ิ ในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
กองทุ
รายงานไว้ทีบริษัท
จัดการ นเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สน
ิ ทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด เว้น
แต่เป็นการดําเนินการตามข้อ 3 ในส่วนนี
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับ
ชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษท
ั จัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึง พร้อมสาเหตุทไม่
ี สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนีด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สท
ิ ธิออกเสียงในหุน
้ จํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ ในกรณีทีทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึงหุน
้ ของบริษท
ั ดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษท
ั นันจนถึงหรือข้ามจุดทีต้องทํา
คําเสนอซือ
3. ในกรณีทกองทุ
ี
นมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกําหนดทีสามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดัง
ต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกําหนดทีสามารถลงทุนได้โดยชอบ บริษท
ั จัดการอาจลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีมีอยู่เดิม เว้นแต่เป็นกรณีตาม (2)
(2) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเกียวข้อง แต่
ทังนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
ในกรณีทีมีการลงทุนตามวรรคหนึง (1) หรือ (3) ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
4. ในกรณีทมี
ี เหตุสด
ุ วิสย
ั หรือเหตุจาํ เป็นอืนใดทําให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพือให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษท
ั จัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ตอ
่ ผูล
้ งทุน บริษท
ั จัดการสามารถใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ ดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรืองดังกล่าวต่อสํานักงาน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที 6 : การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลทีทําให้มก
ี ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทังจัดส่งต่อผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สด
ั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษท
ั จัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การทีจะออกจากกองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธก
ี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษท
ั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บงั คับ และในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผ
ี ลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
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 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

นเปินด:กรุ
4.1. การแบ่งชนิกองทุ
ดหน่วยลงทุ
มี งไทย

พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิทีจะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพือการออม (SSF)
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
ชือย่อ คําอธิบายเพิมเติม
หน่วยลงทุน
KTPIF เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
1. ชนิดสะสมมูลค่า
A
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอ
KTPIF จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิตบ
ิ ค
ุ คล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอ
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
D
จากเงินปันผล รวมถึงมีสท
ิ ธิได้รบ
ั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบต
ั เิ ป็นไปตามเกณฑ์/
เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
3. ชนิดขายคืนหน่วย
KTPIF เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอจาก
ลงทุนอัตโนมัติ
R
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เหมาะสําหรับ นิตบ
ิ ค
ุ คล หรือ กลุ่มนิติบุคคล หรือ สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่าํ เสมอจากเงินปันผล โดยมีเงือนไขการลงทุนของชนิดดังกล่าว ดังนี ผูล
้ งทุนจะต้องมี
มูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉลียมากกว่าหรือเท่ากับ 750 ล้านบาท โดยเฉลียรอบปีปฏิทิน
KTPIF
4. ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน
หรือโดยเฉลียนับตังแต่วน
ั ทีเข้าลงทุนครังแรก จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีปฏิทน
ิ นัน ทังนี
I
หากผูล
้ งทุนมีมล
ู ค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉลียน้อยกว่า 750 ล้านบาท ข้างต้น บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ ในการพิจารณาสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ งจํ
ั านวนไปยัง
หน่วยลงทุนชนิดอืนภายในกองทุนโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ
เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนทีต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
KTPIF มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผูล
้ งทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
5. ชนิดเพือการออม
SSF
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด
รายละเอียดเพิมเติม :
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน แต่
จะเปิดให้บริการในอนาคต
ทังนี ผูล
้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล
้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือนไขทีกองทุนกําหนด ทังนี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงือนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิมเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอืนๆ เพือเพิมความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วันก่อนวันเปลียนแปลง โดยติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซือคืนทีใช้ในการรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ในกรณีทีคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเกียวข้องยกเลิก
การให้สท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของชนิดเพือการออมทีเหลืออยูท
่ งหมดมี
ั
การลงทุนครบเงือนไขตามที
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการและแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีมีการเปลียนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
บริษท
ั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกในราคาหน่วยลงทุนทีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี หากยอดรวมการสังซือหน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินทีได้รบ
ั การจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสินระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2.1 การขอรับหนังสือชีชวนและเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน
ผูส
้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และสามารถทําการสังซือ
หน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิดทําการของบริษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.
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ในกรณีทีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผูส
้ นใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารทีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดใน

จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2.1 การขอรับหนังสือชีชวนและเอกสารการสังซือหน่วยลงทุน
ผูส
้ นใจลงทุนในหน่
วยลงทุ
ของ
นเปิดกรุพร็
งไทย
พร็อพเพอร์
ี แอนด์ อินอิ
ฟราสตรั
คเจอร์ เฟล็
กซิเบิล”เฟล็
สามารถติ
อขอรับ
กองทุ
นนเปิ
ด“กองทุ
กรุงไทย
อพเพอร์
ตตี แอนด์
นฟราสตรั
คเจอร์
กซิเดบิต่ล
หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และสามารถทําการสังซือ
หน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิดทําการของบริษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.
ในกรณีทีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผูส
้ นใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารทีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซงลงนามรั
ึ
บรองสําเนาถูกต้อง ทังนี ผูล
้ งทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา
ผูจ
้ องซือหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลียนแปลงข้อมูล รวมทังเงือนไขอืน ๆ ทีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึงจะติดประกาศไว้ทีบริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีทมี
ี ยอดสังซือหน่วยลงทุนซึงเมือแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั
อนุมต
ั ใิ ห้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผล
ู้ งทุนหรือผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องสังซือเป็นจํานวนเงินไม่นอ
้ ยกว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือทีบริษท
ั จัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สังซือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสังซือหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน” (เฉพาะผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีจัดตัง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครังแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีบริษท
ั
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยเริมตังแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.
5.2.2.2 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มบ
ี ริการสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีบญ
ั ชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ทีเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงือนไข และขันตอนวิธีการขอใช้บริการสังซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.3 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานอง
เดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ
5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึงลงนามรับรองความถูกต้อง
5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชือผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทังนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครังแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสังโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ทีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือธนาคารกรุงไทยทีรับการสังซือภายในวันเดียวกับวันทีสัง
ซือเท่านัน หรือบัญชีจองซือทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อน
ื หรือวิธก
ี ารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติมต่อ
ไป
ทังนี สําหรับการซือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาทีอยูน
่ อกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส
้ งซื
ั อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานันเท่านัน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนาม “บัญชี
จองซือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงไทย” เมือชําระทีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซือทีบริษท
ั จัดการเปิด
ไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื โดยบัญชีจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึงบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีดงั กล่าว และหากมีดอกเบียรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึง บริษท
ั จัดการอาจเพิมบัญชีจองซือหน่วยลงทุน
ทีเปิดไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื โดยเป็นไปตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
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ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรืรายละเอี
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บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านัน
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้ อ
ื หน่วยลงทุนทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนาม “บัญชี
จองซือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงไทย” เมือชําระทีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซือทีบริษท
ั จัดการเปิด
ไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
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โยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึง บริษท
ั จัดการอาจเพิมบัญชีจองซือหน่วยลงทุน
ทีเปิดไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื โดยเป็นไปตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยืนชําระให้เสร็จสินก่อนเวลาเคลียริงของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายทีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครังแรก
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านัน
ในการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอืนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนีกับบริษท
ั จัดการ
ไม่ ไ ด้ และผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หลังจากทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุน พร้อมทังเงินค่าซือหน่วยลงทุน
จากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสังซือหน่วยลงทุนให้แก่
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รบ
ั เงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ในกรณีทีการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนนัน และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นันคืนให้กับผู้
สังซือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ
5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อืนๆ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั
จัดการกําหนด ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ตามทีสังซือและได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจดทะเบียนไว้ตอ
่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สังซือ โดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ตามวันที
ได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทังนี ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนทีเสนอขายครังแรกก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สังซือหน่วยลงทุนทราบทีบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนทีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อ ทังนี บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดสรรหรือไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน หลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วน
ั ปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผจ
ู้ องซือทราบล่วงหน้า
5.2.6. การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจดทะเบียนไว้ตอ
่ สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทังหมด บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่า
ซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทังหมดโดยไม่มีดอกเบีย เป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะผูส
้ งซื
ั อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ตามทีระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
5.2.7 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีทีบริษัทจัดการยุติโครงการเนืองจากหลังสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผล
ู้ งทุนได้ถงึ 35 ราย หรือในกรณีทีบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนืองจากขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผล
ู้ งทุนได้ถงึ 35 ราย แต่มม
ี ล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ทงหมดต่
ั
าํ กว่า 50,000,000 บาท บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดพร้อมทังดอกเบียทีเกิดขึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ตามทีอยู่ทีระบุในคําขอเปิดบัญชี
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กองทุ
น ภายใน 1 เดือนนับแต่วน
ั สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่
วยลงทุ
นครังแรกตามสั
ดส่วนของเงิ
นค่า[0181/2559]
จองซือหน่วยลงทุหน้
น หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบียทีเกิดขึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนืองจากความผิดพลาดของบริษท
ั จัดการ บริษัท
จัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ตาํ่ กว่าร้อยละเจ็ดครึงต่อปีนบ
ั แต่วน
ั ทีครบกําหนดเวลานันจนถึงวันทีบริษท
ั จัดการชําระเงินค่าจอง

ลงทุนทางไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ตามทีระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
5.2.7 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีทีบริกองทุ
ษัทจัดการยุ
ติโด
ครงการเนื
องจากหลั
นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่
ยลงทุนครังแรกแล้
วปรากฏว่
โครงการไม่
นเปิ
กรุงไทย
พร็งอสิพเพอร์
ตี แอนด์ อินวฟราสตรั
คเจอร์
เฟล็าก
ซิเบิล
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผล
ู้ งทุนได้ถงึ 35 ราย หรือในกรณีทีบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนืองจากขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผล
ู้ งทุนได้ถงึ 35 ราย แต่มม
ี ล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ทงหมดต่
ั
าํ กว่า 50,000,000 บาท บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดพร้อมทังดอกเบียทีเกิดขึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ตามทีอยู่ทีระบุในคําขอเปิดบัญชี
กองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วน
ั สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบียทีเกิดขึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนืองจากความผิดพลาดของบริษท
ั จัดการ บริษัท
จัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ตาํ่ กว่าร้อยละเจ็ดครึงต่อปีนบ
ั แต่วน
ั ทีครบกําหนดเวลานันจนถึงวันทีบริษท
ั จัดการชําระเงินค่าจอง
ซือจนครบถ้วน
(2) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สาํ นักงานทราบถึงการยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึงภายใน 7 วันนับแต่วันทียุติ
การขายหน่วยลงทุนนัน และให้การอนุมต
ั ใิ ห้จด
ั ตังกองทุนรวมสินสุดลงในวันทีแจ้งให้สาํ นักงานทราบ
ทังนี บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีการอนุมต
ั ใิ ห้จด
ั ตังกองทุนรวมสินสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อน
ั เนืองจาก
ความผิดของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบียในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึงต่อปีนับแต่วัน
ทีครบกําหนดเวลานันจนถึงวันทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก ตามวันและเวลาทีกําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน”
โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากกรณีวน
ั
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป
6.2.1 การขอรับหนังสือชีชวนและเอกสารการสังซือ
ผูส
้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวน และเอกสารการจองซือได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาทีกําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพือการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพือ
ทําการศึกษาและปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนด
6.2.2 วิธก
ี ารเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ในกรณีทีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผูส
้ นใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารทีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามทีบริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซงลงนามรั
ึ
บรองสําเนาถูกต้อง
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลียนแปลงข้อมูล รวมทังเงือนไขอืนๆ ทีบริษท
ั จัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึงจะติด
ประกาศไว้ ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) เพือแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ ทังนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึงลงนามรับรองความถูกต้อง
6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชือผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทังนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
6.2.4 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สังซือหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทังจะต้องสังซือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือทีบริษท
ั
จัดการกําหนด
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ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้แก่บริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) พร้อมทัง
ชําระค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทังนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
6.2.4 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธก
ี ารสักองทุ
งซือหน่วน
ยลงทุ
นผ่
าน งบริ
ษัทจัดพร็
การ อ
หรืพเพอร์
อผู้สนับสนุ
อรัน
บฟราสตรั
ซือคืน (ถ้ามี)คเจอร์ เฟล็กซิเบิล
เปิด
กรุ
ไทย
ตนี การขายหรื
แอนด์ อิ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สังซือหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทังจะต้องสังซือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือทีบริษท
ั
จัดการกําหนด
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้แก่บริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) พร้อมทัง
ชําระค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
6.2.4.2. การสังซือหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสังซือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนการทํารายการทีกําหนดในหน้าจอของเครือง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามทีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขันตอนการสังซือหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะถือว่าการสังซือหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการนัน และการสังซือหน่วยลงทุนตังแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสังซือ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทังนี ให้ใช้เวลาทีบันทึกของเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยทีบันทึก
รายการเป็นหลัก
ผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสังซือหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผูส
้ งั
ซือและเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยทีสังให้หก
ั เงินเพือซือหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมทีเกียวกับข้องกับการซือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง มิฉะนันบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซือหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนในครังนัน
บริษท
ั จัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนทีส่งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน เมือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์ทีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะยกเลิ
ี
กการให้บริการดังกล่าวชัวคราวหรือตลอดไปตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนทีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ทีบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.3. การสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมือผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสังซือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพือใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
ตอนการทํารายการทีได้รับฟังจากระบบซือหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามทีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขันตอนการสังซือหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะถือว่าการสังซือหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการนัน และการสังซือ
หน่วยลงทุนตังแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสังซือหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทังนี ให้ใช้เวลาทีบันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยทีบันทึกรายการเป็นหลัก
ผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผูส
้ งซื
ั อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยทีสังให้หก
ั เงินเพือซือหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกียวข้องกับการซือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง มิฉะนัน บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซือหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนในครังนัน
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนทีส่งให้ผู้สังซือหน่วยลงทุนเมือนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์ทีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากที
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะยกเลิ
ี
กการให้บริการดังกล่าวชัวคราวหรือตลอดไปตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนทีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ทีบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.4. การสังซือหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธห
ี ก
ั เงินโดยอัตโนมัตจ
ิ ากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันทีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต
โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุนและใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยืนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
2. ในกรณีทเงิ
ี นในบัญชีเงินฝากของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอทีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อืน (ถ้ามี) ระบบจะไม่หก
ั เงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดทีบัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีหักชําระค่าซือหน่วยลงทุนซึงรวมค่า
ธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการซือหน่วยลงทุนนัน
ยดโครงการจั
การกองทุ
รวม
[0181/2559]
หน้า 28 / 66
3.16/06/2565
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินรายละเอี
ฝากอัตโนมั
ตเิ พือซือหน่วด
ยลงทุ
น ผูถ
้ อ
ื น
หน่
วยลงทุ
นจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุนและใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

ทราบในอนาคต
โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุนและใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื
นให้นบเปิ
ริษัท
ดการหรื
อผู้สนั
บสนุ
การขายหรืตอี รัแอนด์
บซือคืน (ถ้
กองทุ
ดจักรุ
งไทย
พร็
อนพเพอร์
อิานมี)ฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
2. ในกรณีทเงิ
ี นในบัญชีเงินฝากของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอทีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อืน (ถ้ามี) ระบบจะไม่หก
ั เงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดทีบัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีหักชําระค่าซือหน่วยลงทุนซึงรวมค่า
ธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการซือหน่วยลงทุนนัน
3. ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตเิ พือซือหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุนและใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
4. ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บญ
ั ชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุนและใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.5 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.4.6 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลือนที หรือการสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิ
กส์อืนใดในทํานองเดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.7. การสังซือผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสังซือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัท
จัดการกําหนด
6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชาํ ระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผูส
้ งซื
ั อต้องขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิล” เมือชําระทีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมือชําระทีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซือทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื โดยบัญชีจองซือหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึงบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสัง
ซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีดงั กล่าว และหากมีดอกเบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึง บริษท
ั จัดการอาจเพิมบัญชีจองซือหน่วยลงทุนทีเปิดไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ทังนี สําหรับการซือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาทีอยูน
่ อกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส
้ งซื
ั อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานันเท่านัน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพือเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีทีเช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีสังซือไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สังซือหน่วยลงทุนทําการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการทีเรียกเก็บเงินได้
หลังจากทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุน พร้อมทังเงินค่าซือหน่วยลงทุน
จากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสังซือหน่วยลงทุนให้
แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั เงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนัน
ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
6.2.5.2. เครืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีทีสังซือหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษท
ั จัดการจะหักเงินค่าซือหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแจ้งไว้เมือขอใช้บริการ โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนนี
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิล” โดยบัญชีจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึงหากมีดอก
เบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งชือธนาคารและเลขทีบัญชีจองซือหน่วย
ลงทุนในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีทสั
ี งซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแจ้งไว้เมือขอใช้บริการ โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จาก
การสังซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล” โดยบัญชีจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึงหากมีดอกเบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทังนี
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชือธนาคารและ
เลขทีบัญชีจองซือหน่วยลงทุนในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
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6.2.5.4
หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันทีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอืนซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั

ในกรณีทสั
ี งซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแจ้งไว้เมือขอใช้บริการ โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จาก
การสังซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล” โดยบัญชีจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึงหากมี
ดอกเบี
ยรับด
หรื
อผลประโยชน์
ใดๆ
ดขึน บริษ
ั ี แอนด์
จัดการจะดํอิ
าเนิ
การให้เป็นผลประโยชน์
ของกองทุ
กองทุ
นเปิ
กรุ
งไทย พร็
อเกิ
พเพอร์
ตท
นนฟราสตรั
คเจอร์ เฟล็
กซิเนบิทัลงนี
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชือธนาคารและ
เลขทีบัญชีจองซือหน่วยลงทุนในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันทีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอืนซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั
จากการสังซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล” โดยบัญชีจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึงหากมีดอกเบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชือ
ธนาคารและเลขทีบัญชีจองซือหน่วยลงทุนในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อืนๆ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อต
ั โนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด
ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.5.7. การสังซือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการสังซือหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ
์ ด้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที
บริษท
ั จัดการกําหนด โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด ทังนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อโดยคํานวณจากจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สินวันทีจํานวนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนจํานวนนันปรากฏในบัญชีจองซือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คาํ สังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธห
ี ก
ั เงินโดยอัตโนมัตจ
ิ ากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน ก่อนคําสังซือหน่วยลงทุนที
ซือด้วยวิธีอืนๆ สําหรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธอ
ี นๆ
ื บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน”
ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ทังนี จะให้สท
ิ ธิแก่คาํ สังซือ
หน่วยลงทุนด้วยวิธห
ี ก
ั เงินโดยอัตโนมัตจ
ิ ากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอืนก่อนคําสังซือหน่วยลงทุนทีซือด้วยวิธอ
ี น
ื ในกรณีทีสังซือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลืออยูใ่ ห้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีสังซือพร้อมกันนันตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแต่ละรายสังซือเข้ามา (Pro Rata) ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.7 การคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนทีผูส
้ งซื
ั อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสังซือก่อนได้ก่อน และหากมีการสังซือ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลืออยูใ่ ห้ผส
ู้ งั
ซือหน่วยลงทุนทีสังซือพร้อมกันนันตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแต่ละรายสังซือเข้ามา (Pro Rata)
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดสรรหรือไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสังซือหน่วยลงทุนทีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย (ถ้ามี) ให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตังแต่วน
ั ทีสัง
ซือหน่วยลงทุน
6.2.8 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนทีจัดตังโดยบริษท
ั
จัดการเพือสังซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนีกับบริษัทจัดการไม่ได้
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การสั
งซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการได้รับรายละเอี
เงินค่าสังซืยอหน่
วยลงทุนครบถ้
วนและได้
ํารายการขายหน่
วยลงทุ
แล้ว เพือให้บริษท
ั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตังแต่วน
ั ทีสัง
ซือหน่วยลงทุน
6.2.8 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซืกองทุ
อหน่วยลงทุ
น หากมิ
ช่ก
รณีทผู
ี พร็
ส
้ งซื
ั อ
อหน่
วยลงทุนต
ขายคื
นหน่วยลงทุ
นของกองทุนคเปิเจอร์
ดอืนทีจัเฟล็
ดตังโดยบริ
ัล
นเปิ
ดกรุใง
ไทย
พเพอร์
ี แอนด์
อินฟราสตรั
กซิเษ
บิท
จัดการเพือสังซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนีกับบริษัทจัดการไม่ได้
การสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพือให้บริษท
ั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือตามคําสังซือหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี
ก) คําสังซือทีจะมีผลให้ผล
ู้ งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ข) บริษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการสังซือหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปิ
ี
ดรับคําสังซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม เป็นการ
ชัวคราวหรือถาวรได้ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สท
ิ ธิ
ปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สาํ นักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วน
ั เปลียนแปลง
สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการสังซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะกํ
ี
าหนด แก้ไข เปลียนแปลงหรือเพิมเติมเงือนไขในการสังซือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะเปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครังแรก หากกรณีวน
ั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการสังซือหน่วยลงทุน
ได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทก
ุ วันทําการ ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการ – 15.30 น.
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีที
วันทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือนการซือ
หรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
7.4.1 กรณีแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพือการออม : มี
สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาทีปรากฏในระบบนายทะเบียน ทังนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต้องศึกษา และปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษี
อากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายละเอี
ทีจะได้รบ
ั สิ
ธิประโยชน์ทดางภาษี
จะต้อนงถื
อหน่[0181/2559]
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ยทดโครงการจั
การกองทุ
รวม
ระยะเวลาทีกฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันทีขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครังแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพือการออม : มี
สําหรับการขายคืกองทุ
นหน่วยลงทุ
นชนิ
ดเพืง
อการออม
ผู้ถือ
วยลงทุนต
แต่
ละรายสามารถทํ
ารายการขายคื
นหน่วยลงทุ
นเปิ
ดกรุ
ไทย พร็
อหน่
พเพอร์
ี แอนด์
อินฟราสตรั
คเจอร์
เฟล็นกโดยในการ
ซิเบิล
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาทีปรากฏในระบบนายทะเบียน ทังนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต้องศึกษา และปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีจะได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาทีกฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันทีขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครังแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ทีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืน ซึงคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี
7.4.1.1 วิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี
(1) การรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน โดยกรอกใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตังแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.
บริษท
ั ถือว่าคําสังขายคืนทีได้รบ
ั หลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสังขายคืนสําหรับวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนครังถัดไป
ทังนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบโดยทันทีในกรณีทมี
ี ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป
(2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
(3) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษท
ั จัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
(4) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
(5) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อต
ั โนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานอง
เดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
(6) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการที
บริษท
ั จัดการกําหนด
7.4.1.2 เงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุน
การสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและได้ทาํ รายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้สังขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีทีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน"
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทอาจจะลดหย่
ี
อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนทีจัดการโดยบริษท
ั จัดการ
อนึง ในกรณีทีบัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปิ
ี
ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีทบริ
ี ษท
ั พิจารณาแล้วเห็นว่าการสังขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสังขาย
คื น ได้
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7.4.1.3
การจัดสรรเงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซือคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สังขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีทีสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทก
ุ คําสังขายคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินทีมีในขณะนันให้ผส
ู้ งั

อนึง ในกรณีทีบัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปิ
ี
ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีทบริ
ี ษท
ั พิจารณาแล้วเห็นว่าการสังขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่
อการลงทุ
น หรื
อต่อ
อผูพเพอร์
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุ
น หรือต่ออิ
ชือเสี
ยงหรือต่อความรั
บผิดชอบทางกฎหมาย
กองทุ
นเปิดนของกองทุ
กรุงไทย
พร็
ตี แอนด์
นฟราสตรั
คเจอร์
เฟล็กซิเบิล
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสังขาย
คื น ได้
7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซือคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สังขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีทีสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทก
ุ คําสังขายคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินทีมีในขณะนันให้ผส
ู้ งั
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนันตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินทีผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนแต่ละรายสังขายคืนมา
นัน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทีบริษท
ั จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะคํานวณจํานวนเงินทีสังขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการรับซือคืนนัน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษท
ั จัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีสังขายคืนด้วย ราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน ทังนี จํานวนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนมีจาํ นวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนทีสังขายคืน
ในกรณีทจํ
ี านวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีอยูต
่ ามทะเบียน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูต
่ ามทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ทีเหลืออยูท
่ งหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ทังหมดนัน
ด้วยวิธก
ี ารเดียวกับหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนและทําให้เกิดการรับซือคืนหน่วยลงทุนทังหมดนัน ทังนี หากมีการ
เปลียนแปลงมูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผล
ู้ งทุนทราบ
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนตามการสังขายคืนหน่วยลงทุนทีสมบูรณ์ ซึงเป็นไปตามเงือนไขข้างต้น
เท่าทีบริษท
ั จัดการสามารถรับซือคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน
บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนัน
7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพือการออม : ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตไ
ิ ม่เกินปีละ 4 ครัง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสินสุดตามช่วง
เวลาทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจ
ิ ะขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ
วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครัง ในอัตราทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที Website ของบริษท
ั จัดการก่อนวันรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด หาก
ในกรณีทวัี นทีกําหนดในการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิ ป็นวันหยุดทําการซือขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึน (ถ้ามี) โดยการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตด
ิ งั กล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดทีมี
อยู่ ณ ขณะนัน
(2) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ มี
ี รายชืออยูต
่ าม
หลักฐานทีปรากฎในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตข
ิ องผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ก
ุ รายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะ
ี
เปลียนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษท
ั จัดการถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ตกลงสังขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีบริษท
ั จัดการ
รายละเอี
ดโครงการจั
รวม า[0181/2559]
หน้
กํ16/06/2565
าหนด โดยจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทํ
าการรับซืยอคื
นหน่วยลงทุดนการกองทุ
เป็นเกณฑ์ในนการคํ
นวณราคารับซือคื
น า 33 / 66
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ

หลักฐานทีปรากฎในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตข
ิ องผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ก
ุ รายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะ
ี
เปลียนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึนอยู่กับดุลกองทุ
ยพินิจของบริ
จัดการ
และจะแจ้
ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุ
นทราบโดยพลั
น โดยจะติค
ดประกาศไว้
ณ สํ
นักเงานของ
นเปิษดัทกรุ
งไทย
พร็งอให้พเพอร์
ตี แอนด์
อินฟราสตรั
เจอร์ เฟล็
กาซิ
บิล
บริษัทจัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษท
ั จัดการถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ตกลงสังขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีบริษท
ั จัดการ
กําหนด โดยจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยังการดําเนินการดังกล่าว ทังนี การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบียหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอืนๆ ทีกองทุนลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน และจะรายงานการไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
7.4.3 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุน บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรบ
ั ซือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ
และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุน
ของสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10
ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษท
ั จัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสังจ่ายผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียนตามทีอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
 กรณีแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
บริษท
ั จัดการจะเปิดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครังแรก หากกรณีวน
ั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการสังขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทก
ุ วันทําการ ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการ – 15.30 น.
 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครัง ในอัตราทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษท
ั จัดการจะประกาศวันรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าทีเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการก่อนวันรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด หากในกรณีทีวันที
กําหนดในการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิ ป็นวันหยุดทําการ บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทีมีรายชืออยู่
ตามหลักฐานทีปรากฎในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตข
ิ องผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ก
ุ รายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะได้รบ
ั หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตังแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอืนได้ โดยเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทังสิน ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั
จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :

7.9.
รายละเอียดเพิมเติม :
16/06/2565
เงือนไขอืนๆ
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คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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กองทุนเปิ
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งไทย
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7.8. รายละเอียดการขายคื
นหน่
ยลงทุ
นเพิมเติ

แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีวัน
ทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือนการซือหรือ
ขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึง (“กองทุนต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซือคืน จากกองทุนต้นทางซึงได้หก
ั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทังนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือ ต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจะปิ
ี
ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนชัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการและแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยทราบ
โดยพลัน
สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษท
ั จัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษท
ั จัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลียนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต้องศึกษาและปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร
บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอืนมายังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือ
ชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลียนนันทําให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่ได้รบ
ั หน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนนๆ
ั เพือประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลียนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนทีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการทีบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้เท่านัน
8.2.1 วิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนทีระบุ ดังต่อไปนี
1) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษท
ั จัดการตามเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด
2) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลียนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืน
ทังนี บริษท
ั ขอสงวนสิทธิทจะเปิ
ี
ดให้สบ
ั เปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอืนทีเหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ
1. การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษท
ั จัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี
1.1 การสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาทีระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชอกองทุ
ื
นต้นทาง และชือกองทุนปลายทางทีต้องการสับเปลียนหน่วยลงทุน รวมทังจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
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รายละเอี
ยดโครงการจั
ดนคํ
การกองทุ
นษ
รวม
า 35 / 66
ลงทุ
นทีจะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอืนๆ ทีบริ
ษท
ั จัดการกํ
าหนด และยื
าสังต่อบริ
ัทจัด[0181/2559]
การหรือผู้สนับสนุหน้
นการ
ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลียนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

1. การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษท
ั จัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี
1.1 การสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
1) ผู้ถือหน่วยลงทุ
นสามารถติ
ต่อกรุ
ขอรังบไทย
ใบคําสังสั
บเปลี
ยนหน่วยลงทุ
นได้ทีบริษ
ดการหรือผู้สค
นับ
สนุนการขายหรื
อรัเบบิ
ซืล
อคืน (ถ้า
กองทุ
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มี) ภายในวันและเวลาทีระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชอกองทุ
ื
นต้นทาง และชือกองทุนปลายทางทีต้องการสับเปลียนหน่วยลงทุน รวมทังจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอืนๆ ทีบริษท
ั จัดการกําหนด และยืนคําสังต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลียนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกองทุนนีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องสังสับเปลียนหน่วยลงทุนครังละไม่ตาํ่ กว่าจํานวนหน่วยลงทุนขัน
ต่าํ ของการสังขายคืนทีกําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสับเปลียนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตาํ่ กว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าที
ปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
5) ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทังหมดทีได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอทีจะนําไปซือหน่วยลงทุนของกองทุนอืน ตามมูลค่าขันต่าํ ทีระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามเงือนไขทีผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอืนมายังกองทุนนี และจํานวนเงินทีได้ไม่เพียงพอที
จะนําไปซือหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะไม่
ี
นาํ เงินดังกล่าวมาซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีตามทีระบุไว้ในคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยืนคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนืองจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง”
12. “การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน” บริษท
ั จัดการจะถือว่าคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของวันแรกทีจะเปิดทําการสับเปลียนครังต่อไป
8) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทีสังสับเปลียนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลียนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
ทังนี เงือนไขการสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลียนแปลงภายใต้วิธีการทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
1.2 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
1.3 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดใน
ทํานองเดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอืน มายังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมของบริษัทจัดการ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีความประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
มายังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือใบคําสังอืนใดทีบริษท
ั จัดการจะกําหนดเพิมเติม โดยระบุจาํ นวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนทีต้องการ
สับเปลียน ชือกองทุน และรายละเอียดอืนๆ ตามเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด เพือประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยืนที
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการจะถือวันทีทํารายการสับเปลียนเข้าให้เป็นไปตามเงือนไขทีระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีทีบริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอืนใด
ล่าช้ากว่าเงือนไขทีระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันทีทํารายการสับเปลียนเข้าให้นอกเหนือจากเงือนไขทีระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีทีบริษัทจัดการของกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอืนใด ล่าช้ากว่าวันทีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซือ มิใช่รายการสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม เพือ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี
3. การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีความประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพือการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืนสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสังอืนใดทีบริษท
ั จัดการจะกําหนดเพิมเติม โดยระบุจาํ นวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนทีต้องการได้รบ
ั จากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพือไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนทีต้องการจะสับเปลียนออกจากกองทุนต้นทาง ชือบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทังเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการกําหนด และชือบัญชีจองซือหน่วยลงทุนของบริษท
ั จัดการของกองทุนปลาย
16/06/2565
ดการกองทุ
นรวม
ทางเพื
อประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยืนทีบริษัทจัรายละเอี
ดการหรือย
ผูดโครงการจั
้สนับสนุนการขายหรื
อรับซือคื
น (ถ้า[0181/2559]
มี) โดยบริษัทจัดหน้
การา 36 / 66
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีทีจะต้องแจ้งต่อบริษท
ั จัดการของกองทุนปลายทางนันถึงการทํารายการสับเปลียน

3. การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีความประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพือการออม ภายใต้
การจัน
ดเปิ
การของบริ
ัทจัดการอื
าได้
ยดในใบคําค
สังสั
บเปลีเฟล็
ยนหน่ก
วยลงทุ
กองทุ
ดกรุงษไทย
พร็นสามารถทํ
อพเพอร์
ตโี ดยกรอกรายละเอี
แอนด์ อินฟราสตรั
เจอร์
ซิเบินลหรือใบ
คําสังอืนใดทีบริษท
ั จัดการจะกําหนดเพิมเติม โดยระบุจาํ นวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนทีต้องการได้รบ
ั จากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพือไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนทีต้องการจะสับเปลียนออกจากกองทุนต้นทาง ชือบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทังเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการกําหนด และชือบัญชีจองซือหน่วยลงทุนของบริษท
ั จัดการของกองทุนปลาย
ทางเพือประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยืนทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีทีจะต้องแจ้งต่อบริษท
ั จัดการของกองทุนปลายทางนันถึงการทํารายการสับเปลียน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินทีต้องการสับเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าที
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสับเปลียนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตาํ่ กว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าที
ปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
บริษท
ั จัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึงหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการ
ออมทีผู้ถือหน่วยประสงค์จะซือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการทีรับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพือการออม ดังกล่าวตามทีระบุไว้ในใบคําขอสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีได้รบ
ั คําสังจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอืน ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกียวกับมูลค่าขันต่าํ ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพือซือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขันต่าํ ของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
4. การสับเปลียนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม) เมือเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมือเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพือการออม ไปยังกองทุนรวมเพือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมทีมีนโยบายการลงทุนทีใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือทีมีความเสียงต่าํ สุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทังนี หากไม่มีกองทุนรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)
8.2.2 ราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบ
ั เปลียนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลียน
หน่วยลงทุน ดังนี
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซือคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการทีบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุนได้ทาํ รายการสับเปลียนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการทีบริษท
ั จัดการ
กําหนดขึนเป็นการทัวไป ทังนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการทีกองทุนได้รบ
ั เงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศทีสํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
 กรณีสบ
ั เปลียนหน่วยลงทุนตามดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
บริษท
ั จัดการจะเปิดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครังแรก หากกรณีวน
ั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทก
ุ วันทําการ ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการ – 15.30
น.
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ในช่วงแรกบริษท
ั จัดการจะเปิดให้บริการสับเปลียนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี (กองทุนปลายทาง) เท่านัน โดยบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปิ
ี
ดให้บริการ
สับเปลียนระหว่างกองทุนทีนอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที 1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวน
ั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษท
ั จัดการสามารถเปิดสับเปลียนหน่วยลงทุนได้กอ
่ น
วันที 1 มกราคม 2564 บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ)
 กรณีสับเปลียนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตข
ิ องผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ก
ุ รายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามทีระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจะเปลียนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีวัน
รายละเอี
ดการกองทุ
[0181/2559]
หน้า 37 / 66
ทํ16/06/2565
าการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกั
บวันทียสํดโครงการจั
านักงานคณะกรรมการกํ
ากัน
บรวม
หลักทรั
พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือนการซือหรือ

สับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตข
ิ องผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ก
ุ รายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามทีระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจะเปลียนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั
จัดการ และสถานที
ติดต่อน
ทุเปิ
กแห่
ของผู
้สนับสนุพร็
นการขายหรื
อรับซืต
อคื
น (ถ้ามี) อิ
และ/หรื
อ Website
ของบริษเฟล็
ัทจัดการ
กองทุ
ดงกรุ
งไทย
อพเพอร์
ี แอนด์
นฟราสตรั
คเจอร์
กซิเบิล
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีวัน
ทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือนการซือหรือ
ขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ
อืนแทน โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
10.1 บริษท
ั จัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทเข้
ี าเหตุดงั ต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยูน
่ อก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไปและคิ
ึ
ดเป็นอัตราตังแต่รอ
้ ยละ 0.5 ของราคา
รับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
10.2 การเลือนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการ
ได้รบ
ั ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผรู้ ว่ มค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีทปรากฏเหตุ
ี
ดงั ต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี การไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือ
คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน แก่ผล
ู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนันๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
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จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
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2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ

หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขกองทุ
ายหน่วยลงทุ
ตามคํ
งซือหน่พร็
วยลงทุ
นทีรับไว้แต
ล้วี แอนด์
หรือเป็นการหยุ
ดรับคําสังซือหน่
วยลงทุเฟล็
น แก่ก
ผล
ู้ ซิ
งทุ
นเฉพาะ
นเปินด
กรุางสัไทย
อพเพอร์
อินฟราสตรั
คเจอร์
เบิ
ล
ราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนันๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน
(7) ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน และคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมและผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
2. เมือปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รับ
สับเปลียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือคืน
หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนราย
อืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนันให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึงวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซือคืน
หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือ คําสัง
ขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่สบ
ั เปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนก็ได้
3. บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุด
รับคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไปและคิ
ึ
ดเป็นอัตราตังแต่รอ
้ ยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนทีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษท
ั จัดการหยุดรับคํา
สังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซือ คําสัง
ขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ผูล
้ งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
16/06/2565
ชือย่
อ
รายละเอียด
1. KTPIFA
ไม่จา่ ย
2. KTPIFD
จ่าย
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13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ผูล
้ งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTPIFA
ไม่จา่ ย
2. KTPIFD
จ่าย
3. KTPIFR
ไม่จา่ ย
4. KTPIFI
จ่าย
5. KTPIFSSF
จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครัง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสินสุดตามช่วงเวลาทีบริษท
ั จัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิมขึนในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีทีจะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทังนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทาํ ให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิมขึนในรอบระยะเวลาบัญชีทจะที
ี
จ่ายเงินปันผลนัน
 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครัง โดยบริษท
ั จัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมือกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่าย
เงินปันผลนัน การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครัง บริษท
ั จัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึงดังต่อไปนี
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบียรับทีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีทีจะจ่ายเงินปันผลนัน แล้วแต่จาํ นวน
ใดจะต่าํ กว่า
ทังนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามทีบริษัท
จัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาแก้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการทีเกียวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีทีมีการจ่ายเงินปันผล บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบต
ั ิ ดังต่อไปนี
(1) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั เงินปันผลต้องเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชอปรากฏอยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมดังต่อไปนี
(2.1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผูล
้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชือผู้ถือเมือได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทางไปรษณียต
์ ามทีอยูท
่ ผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้มก
ี ารจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตังแต่วน
ั ปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รบ
ั เงินปันผลซึงถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึงต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลทีจ่ายนีย่อมทําให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
่ หน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษท
ั จัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารทีต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนทีขายในช่วงระยะเวลาทีต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทอาจจ่
ี
ายเงินปันผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารทีต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนทีขายในช่วงเวลาทีต่าง
กั น ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง และจะถือปฏิบัติเพิม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษท
ั จัดการจะไม่นาํ เงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทุน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
16/06/2565
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 40 / 66
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
1. KTPIFA

พาณิชย์ บริษท
ั จัดการจะไม่นาํ เงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทุน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1. KTPIFA
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. KTPIFD
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. KTPIFR
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. KTPIFI
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
5. KTPIFSSF
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5.35 ต่อปี
5.35 ต่อปี
5.35 ต่อปี
5.35 ต่อปี
5.35 ต่อปี

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามทีจ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพือแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบญ
ั ชีทผ่
ี านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชือย่อ
1. KTPIFA

2. KTPIFD

3. KTPIFR

4. KTPIFI

5. KTPIFSSF

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
อนึง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราทีกองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราทีกองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชือย่อ
1. KTPIFA

16/06/2565
2. KTPIFD

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูรายละเอี
้ดูแลผลประโยชน์
รายปี ดในอั
ตราไม่เน
กิรวม
นร้อยละ
0.0749 ต่อปีหน้
ของ
ยดโครงการจั
การกองทุ
[0181/2559]
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มูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชือย่อ

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูล
าทรังพไทย
ย์สินทัพร็
งหมด
หักด้วยมูล
าหนีสินทัอิ
งหมด
เว้นแต่ค่าค
ธรรมเนี
การ
กองทุ
น
เปิ
ดค่กรุ
อพเพอร์
ตค่ี แอนด์
นฟราสตรั
เจอร์ยมการจั
เฟล็กดซิ
เบิค่ลา
1. KTPIFA
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
2. KTPIFD
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
3. KTPIFR
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
4. KTPIFI
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
5. KTPIFSSF
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
รายละเอียดเพิมเติม :
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นียังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทีคิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ เฉพาะทีลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชือย่อ
1. KTPIFA

2. KTPIFD

3. KTPIFR

4. KTPIFI

5. KTPIFSSF

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

16/06/2565
รายละเอี
ยดเพิมเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
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ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนี
ยมการจั
ดจํด
าหน่
:
กองทุ
นเปิ
กรุางยไทย

พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
(1) ค่าใช้จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
ของกองทุนเฉลียเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดตังกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุนรวม และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที
เกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จา่ ยเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุนใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถงึ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามทีจ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกิดขึนจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพือนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ทีเกียวข้องกับกองทุน ตามทีจ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีหรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนีของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สน
ิ อืนแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จา่ ยในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จา่ ยในการสือสารโต้ตอบโดยวิธอ
ี นที
ื มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee)
(ด) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลทีเกียวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกียวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จา่ ยทางด้านภาษีทเกิ
ี ดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอนใดที
ื
เกียวข้องทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทังระบบอืนใดเพือประโยชน์ของกองทุน ตามทีจ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทังในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสียงอันเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน และ/หรืออัตราดอกเบีย เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(น) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้าของผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
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(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่

(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสียงอันเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน และ/หรืออัตราดอกเบีย เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(น) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้าของผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิ
ดจากการผิ
ชําระราคา
(ถ้าต
มี)ี แอนด์
ตามทีจ่ายจริ
ง ฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
กองทุ
นเปิดนัดดกรุ
งไทย(Failed
พร็อTrade)
พเพอร์
อิน
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดการกองทุนซึงมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จา่ ยนันจริง ทังนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนโดยบริษท
ั จัดการจะเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอัตราทีกําหนดในกรณีทมี
ี คา่ ใช้จา่ ยตามข้อ (4)
บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชีชวนฉบับข้อมูลสําคัญทีผูล
้ งทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึงบริษัทจัดการ จัดทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึงเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนเป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี
ชือย่อ
1. KTPIFA
2. KTPIFD
3. KTPIFR
4. KTPIFI
5. KTPIFSSF

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
ลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
ลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
ลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
ลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
ลงทุน

2.00 ของมูลค่าหน่วย
2.00 ของมูลค่าหน่วย
2.00 ของมูลค่าหน่วย
2.00 ของมูลค่าหน่วย
2.00 ของมูลค่าหน่วย

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว
ทังนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ้าํ ซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีกองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิมเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี
ชือย่อ
1. KTPIFA
2.16/06/2565
KTPIFD
3. KTPIFR

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
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หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิมเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี
ชือย่อ

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

1. KTPIFA
2. KTPIFD
3. KTPIFR
4. KTPIFI
5. KTPIFSSF

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน

2.00 ของมูลค่า
2.00 ของมูลค่า
2.00 ของมูลค่า
2.00 ของมูลค่า
2.00 ของมูลค่า

รายละเอียดเพิมเติม :
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว
ทังนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีกองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิมเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1. KTPIFA
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. KTPIFD
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. KTPIFR
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. KTPIFI
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
5. KTPIFSSF
มูลค่าหน่วยลงทุน

2.00 ของ
2.00 ของ
2.00 ของ
2.00 ของ
2.00 ของ

รายละเอียดเพิมเติม :
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล เว้นแต่ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปฎิบต
ั ไ
ิ ม่เป็นไปตามเงือนไขการลงทุนตามที
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี
16/06/2565
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 45 / 66
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1. KTPIFA
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. KTPIFD
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. KTPIFR
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. KTPIFI
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
5. KTPIFSSF
มูลค่าหน่วยลงทุน

2.00 ของ
2.00 ของ
2.00 ของ
2.00 ของ
2.00 ของ

รายละเอียดเพิมเติม :
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
• สับเปลียนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• สับเปลียนออกไปยังกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืน บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลียนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง ดังต่อไปนี
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ขันต่าํ 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
รายละเอียดเพิมเติมอืนๆ
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล เว้นแต่ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปฎิบต
ั ไ
ิ ม่เป็นไปตามเงือนไขการลงทุน
ตามทีบริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี
รายละเอียดเพิมเติม :
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 46 / 66
ด้16/06/2565
วยวิธก
ี ารใดวิธก
ี ารหนึงดังต่อไปนี
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ขันต่าํ 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.6. ค่าปรับกองทุ
กรณีขายคื
นหน่
ยลงทุ
นก่อนระยะเวลาถื
อครองที
กําหนดในโครงการ
(ExitคFee)
: มีเฟล็กซิเบิล
นเปิ
ดวกรุ
งไทย
พร็อพเพอร์
ตี แอนด์
อินฟราสตรั
เจอร์
รายละเอียดเพิมเติม :
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ
ด้วยวิธก
ี ารใดวิธก
ี ารหนึงดังต่อไปนี
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ขันต่าํ 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทังนี บริษท
ั จะประกาศหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธก
ี ารเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ค่าธรรมเนียมการซือขายหลักทรัพย์
• กรณีสงซื
ั อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมือสังซือหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน เพือนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียม
ในการสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์ ตามทีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมือสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์
• กรณีสงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมือสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุน เพือนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมในการสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์ ตามทีกองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมือสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์
ทังนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซือหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพือซือหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคาร
พาณิชย์กาํ หนด
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีขอให้บริษท
ั จัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซงเป็
ึ นกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราทีนาย
ทะเบียนกําหนด
ทังนี ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราทีรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม และภาษีอืนใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ งๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทังหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ทีคํานวณนันเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสินเดือน
** ค่าใช้จา่ ยเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน
*** ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์
**** บริษท
ั จัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จา่ ยนันจริง
ทังนี การตัดค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสมาคมบริษท
ั นักบัญชีและผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี
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15.5.1 ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่

ประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี
15.5.1 ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทังนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่
ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีในการซือ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ในเรืองดังกล่าวเมือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึงแล้ว
15.5.2 ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีระบุไว้ใน
โครงการ บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที
ในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึน
(2) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว
(ข) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง มิให้นํามาใช้กับกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
ทังนี การเปลียนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
15.5.3 กรณีทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามทีระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอืนในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ทีบังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ :

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามทีประกาศสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนด ซึงได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีหลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึนในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นทียอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมล
ู ค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม ซึงผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากการลงทุนจะถือเป็น
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ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน
มูลค่าหน่วยลงทุ
นของผู
ถ
้ อ
ื ด
หน่กรุ
วยลงทุ
นชนิดพร็
เพือการออม
กองทุ
นเปิ
งไทย
อพเพอร์ตี แอนด์

อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมล
ู ค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม ซึงผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
้ งมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนัน จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กบ
ั หน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลียตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิจะเฉลียโดยใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีขายได้ทงหมดของแต่
ั
ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครังแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือคืนหน่วยลงทุน หลังจากนัน จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลทีจ่ายให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ หลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทังนี มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีคํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอืนเพิมเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1
มูลค่าทรัพย์สน
ิ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด 15,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ตอ
่ หน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ (ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพือการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทังมียอดซือ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท
กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

(ยังไม่เปิด
บริการ)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

ชนิดเพือ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)



15,000.00









3,000.00







ผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึน
ในวันแรก 3,000 บาท
วิธค
ี ด
ิ การปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่
เปิดบริการ)
 ชนิดสะสมมูลค่า
3,000x15,000/15,000
= 3,000
 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)
 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

16/06/2565
รายการค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องกับหน่วย
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ไม่มี



ไม่มี







 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่
เปิดบริการ)

นเปิดกรุงไทย
 ชนิดสะสมมูลกองทุ
ค่า

พร็อพเพอร์3,000.00
ตี แอนด์ อินฟราสตรั
คเจอร์

 เฟล็กซิเบิล

3,000x15,000/15,000
= 3,000
 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)
 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)
รายการค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จา่ ย
ของกองทุน

ไม่มี

18,000.00





ไม่มี

18,000.00













รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)
 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)



(0.53)







 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)



(0.11)







 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)



(0.02)







มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34



17,999.34







จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000



1,500.0000







11.9995



11.9995







ราคาขายหน่วยลงทุน

11.9996







ราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995







มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

วันต่อมา ทําการเพิมหน่วยจากการซือหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซือหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ทีเกิดขึน 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทังเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน และชนิดเพือการออมเพิมเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซือ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซือ 100,000 บาท ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน มียอด
ซือ 5,000,000 บาท และชนิดเพือการออม มียอดซือ 100,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

16/06/2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพือ
การออม

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 50 / 66
17,999.34



17,999.34







ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซือ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซือ 100,000 บาท ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน มียอด
ซือ 5,000,000 บาท และชนิดเพือการออม มียอดซือ 100,000 บาท
รวม
ชนิพร็
ดขายคื
น
ชนิ
สะสม อิน
ชนิ
ดจ่าย
ชนิดผูเฟล็
้
กองทุนกองทุ
เปิดนกรุ
งไทย
อพเพอร์
ตดี แอนด์
ฟราสตรั
คเจอร์
กชนิ
ซิเดบิเพืลอ
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

มูลค่า

เงินปันผล

ลงทุน
สถาบัน

การออม

17,999.34



17,999.34







3,000.00



3,000.00







20,999.34



20,999.34









100.00







21,099.34



21,099.34







 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)



(0.62)







 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)



(0.12)







 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)



(0.02)







มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58



21,098.58







จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083



1,750.0083







มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562



12.0562







ราคาขายหน่วยลงทุน
16/06/2565





ราคารับซือคืนหน่วย





มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า
 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จา่ ย
ของกองทุน
ผลประโยชน์ทเกิ
ี ด
ขึน จํานวนเงิน 100
บาท
วิธค
ี ด
ิ การปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จา่ ย
ของกองทุน
รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

12.0563
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58



21,098.58







กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083



1,750.0083







มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562



12.0562







ราคาขายหน่วยลงทุน





12.0563







ราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุน





12.0562







วันต่อมา ทําการเพิมลดหน่วยจากการซือหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซือหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซือหน่วยลงทุนชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ทีเกิดขึน 500 บาท
กองทุนรวม

ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน

ชนิดเพือการ
ออม

21,098.58



21,098.58







 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00

50,000.00

 รับซือคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพือการออม
100,000 บาท

100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)
ปรับปรุงมูลค่า
เพิมลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

(5,000.00)

100,000.00

5,000,000.00

100,000.00

50,000.00

16,098.58

100,000.00

5,000,000.00

100,000.00

ผลประโยชน์ทเกิ
ี ด
ขึน จํานวนเงิน
500 บาท

16/06/2565
วิธค
ี ด
ิ การปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0181/2559] หน้า 52 / 66
500.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพือการออม
100,000 บาท

100,000.00

100,000.00

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58

50,000.00

16,098.58

100,000.00

5,000,000.00

100,000.00

ผลประโยชน์ทเกิ
ี ด
ขึน จํานวนเงิน
500 บาท
วิธค
ี ด
ิ การปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=
4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพือการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

9.50

5,266,598.58

50,004.75

16,100.11

100,009.49

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพือการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80)

(1.47)

(0.47)

(2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
16/06/2565
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50)

5,000,474.73

100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

(2.93)
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(68.50)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตกองทุ
ิ
นเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
ชนิดสะสมมูลค่า
(7.80)
(1.47)
(0.47)
(2.93)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพือการ
ออม (+vat) =
1.07%

เฟล็กซิเบิล
(2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทัง 5 ชนิด)

(30.88)

(0.29)

(0.09)

(0.59)

(29.32)

(0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทัง 5
ชนิด)

(6.18)

(0.06)

(0.02)

(0.12)

(5.86)

(0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)

5,266,485.22

50,002.93

16,099.53

100,005.85

5,000,371.05

100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649

4,147.2093

1,335.2839

8,294.4187

414,720.9343

8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571

12.0570

12.0570

12.0570

12.0571

12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571

12.0571

12.0571

12.0572

12.0571

ราคารับซือคืน
หน่วยลงทุน

12.0570

12.0570

12.0570

12.0571

12.0570

(68.50)

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ผล
ู้ งทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน และชนิดเพือการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที
เกิดขึน 50,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

กองทุนรวม

ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน

ชนิดเพือ
การออม

5,266,485.22

50,002.93

16,099.53

100,005.85

5,000,371.05

100,005.86

1,036.80







48,966.13

16,099.53

100,005.85

5,000,371.05

ปรับปรุงมูลค่าเพิมลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า
 รับซือคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ 4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน
16/06/2565
ผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึน จํานวนเงิน

5,265,448.42

100,005.86
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 รับซือคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ 4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42

48,966.13

16,099.53

100,005.85

5,000,371.05

100,005.86

ผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึน จํานวนเงิน
50,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=
ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพือการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64
จ่ายเงินปันผล

949.64

(107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพือการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

(2,073.60)

5,207,620.99

49,431.11

16,252.41

98,881.89

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพือการออม (+vat) = 1.07%

(7.73)

(1.45)

(0.48)

(2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทัง 5 ชนิด)

(30.54)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทัง 5 ชนิด)
16/06/2565

(6.12)

4,944,173.68

98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

(2.90)

(67.73)

(0.29)

(0.10)

(0.58)

(28.99)

(0.58)

(0.06)

(0.02)

(0.12)

(5.80)

(0.12)
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5,207,508.87

49,429.31

16,251.81

98,878.29

4,944,071.16

98,878.30

ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทัง 5 ชนิด)

(30.54)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทัง 5 ชนิด)

(6.12)

(0.06)

(0.02)

(0.12)

(5.80)

(0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

5,207,508.87

49,429.31

16,251.81

98,878.29

4,944,071.16

98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

436,706.2734

4,061.2178

1,335.2839

8,294.4187

414,720.9343

8,294.4187

11.9245

12.1710

12.1710

11.9210

11.9214

11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน

12.1711

12.1711

11.9211

11.9215

11.9211

ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

12.1710

12.1710

11.9210

11.9214

11.9210

(0.29)

(0.10)

(0.58)

(28.99)

(0.58)
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มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีทีประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ทีกองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษท
ั จัดการ
และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทังนี ให้ใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีทีประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ทีกองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษท
ั จัดการ
และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการซือขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีทีประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ทีกองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษท
ั จัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการถัด
จากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีทีประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ทีกองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวน
ั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษท
ั จัดการ
และ/หรือมีวน
ั หยุดทําการต่อเนืองกันจนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษท
ั จัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชก
ั ช้า
ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีทีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึนโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอืนทีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะประกาศในช่
ี
องทางอืนทีเหมาะสม โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจาก
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการทีคํานวณ
นัน

ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะประกาศในช่
ี
องทางอืนทีเหมาะสม โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจาก
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูกองทุ
ลดังกล่าน
วไว้
ทําการทุ
กแห่พร็
งของบริ
ษท
ั จัดการตและสถานที
ทุน
กแห่
งทีผู้สนับสนุ
การขายหรื
อรัก
บซื
หน่วย
เปิณดทีกรุ
งไทย
อพเพอร์
ี แอนด์ อิ
ฟราสตรั
คนเจอร์
เฟล็
ซิอคื
เบินล
ลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการทีคํานวณ
นัน
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5
ทิง และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีคํานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด
4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมือมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) เมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
ประกาศทางเว็บไซต์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได้ โดยบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะประกาศในช่
ี
องทางอืนทีเหมาะสม โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1.ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องน้อยกว่าหนึงสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูก
ต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และจัดให้มส
ี าํ เนารายงานดัง
กล่าวไว้ ณ ทีทําการของบริษัทจัดการเพือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(3) สาเหตุททํ
ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทังนี เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ
ื
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีทเหตุ
ี
ของความผิดพลาดซึงทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องตามวรรคหนึงมีผลต่อเนืองต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครังต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบียผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันทีบริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องด้วย
2. ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วน
ั ทีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
จนถึงวันทีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที
ถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราส่วนตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน
เพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ ทังนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี
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(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง

2. ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วน
ั ทีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
จนถึงวันทีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที
ถูกต้องตังแต่หนึกองทุ
งสตางค์ข
ึ เปิด
และคิ
นอัตราส่
วนตั
งแต่ร้อยละต0.5
ของราคาหน่
วยลงทุนทีถูก
อง
นนไป
กรุดงเป็
ไทย
พร็
อพเพอร์
ี แอนด์
อินฟราสตรั
คต้เจอร์
เฟล็กซิเบิล
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน
เพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ ทังนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษท
ั จัดการเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
ทังนี บริษท
ั จัดการจะจัดให้มส
ี าํ เนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ เพือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีทีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึงฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีได้ซอหรื
ื
อขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจ
ควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่าํ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง (understate) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและ
ั
จ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั
กล่าว
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง (overstate) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยูน
่ น
ั
และจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั
กล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมล
ู ค่าไม่ถงึ หนึงร้อยบาท
บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนและผูข
้ ายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้

17. ชือผู้เกียวข้อง :

16/06/2565

17.1. ชือบริษัทจัดการ :
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ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนและผูข
้ ายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้กองทุ
นแต่ในกรณี
ทีราคาหน่
ยลงทุนพร็
ไม่ถอ
ูกต้
องมีสาเหตุ
าจากปัจจัย
ไม่อาจควบคุ
มได้
นเปิ
ดกรุงวไทย
พเพอร์
ตมี แอนด์
อิภายนอกที
นฟราสตรั
คเจอร์
เฟล็กซิเบิล

17. ชือผู้เกียวข้อง :
17.1. ชือบริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

17.5. ทีปรึกษา :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ
ชือ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ
ชือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ชือ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ชือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ชือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจังให้สาํ นักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที 30 เดือน เมษายน
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที 30 เมษายน 2560
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
19.1 การแก้ไขเพิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทังนี สํานักงานอาจกําหนดเงือนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพือประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
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ให้
ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลียนแปลงข้อกําหนดเกียวกับการขายและการรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิมชนิดหน่วยลงทุนทีไม่ทาํ ให้สท
ิ ธิทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง

18.3. รายละเอียดเพิมเติม :

19. การขอมติกองทุ
ของผู้ถน
ือหน่
วยลงทุ
น และวิ
ธีกอ
ารแก้
ไขโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม ค
หรืเจอร์
อแก้ไขวิ
ธก
ี ก
ารจั
เปิด
กรุงไทย
พร็
พเพอร์
ตี แอนด์
อินฟราสตรั
เฟล็
ซิเดบิการ
ล :
19.1 การแก้ไขเพิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทังนี สํานักงานอาจกําหนดเงือนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพือประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลียนแปลงข้อกําหนดเกียวกับการขายและการรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิมชนิดหน่วยลงทุนทีไม่ทาํ ให้สท
ิ ธิทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(3) การเปลียนแปลงประเภทของทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึงได้รบ
ั การผ่อนผันจากสํานักงาน
(5) กรณีอืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิมเติมโครงการตามวรรคหนึงต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนและความ
เสียงของกองทุนเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
19.2 การแก้ไขเพิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจาํ นวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเป็
ี นกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษเมือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินัน
19.3 การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สาํ นักงานทราบ รวมทังแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษท
ั จัดการ ทังนี ภายใน 15
วันนับแต่วันทีมีมติให้แก้ไข
19.4 การแก้ไขเพิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิมเติมซึงมีผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวงได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนในกรณีดงั นี
(ก) การลดมูลค่าขันต่ําในการซือหน่วยลงทุน
(ข) การเพิมช่องทางในการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิมจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ง) การเพิมความถีของการส่งคําสังซือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสังซือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิมเติมทีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิมเติมชือและรายละเอียดอืนของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิมเติมเพือเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมือได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5) การแก้ไขเพิมเติมเพือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6) การแก้ไขเพิมเติมทีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนความเสียงของกองทุน
เปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
19.5 บริษท
ั จัดการอาจจะดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
19.6 ในกรณีทีมีการลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพือขอมติได้ เนืองจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รบ
ั มติเกินกึงหนึงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนทีเหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สงู สุดไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธก
ี ารจัดการตามทีเห็นสมควร
ในกรณีทส่
ี วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายได้มก
ี ารปรับเปลียน แก้ไขเพิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง
การ ผ่อนผันในเรืองต่างๆ ทีเกียวเนืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงือนไข วิธี
การจัดตังจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลียนให้
บริษัทจัดการรายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธข
ี อรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนกองทุนไม่วา่ จะเป็นเรืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงือนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทังนี โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรืองทีเกียวกับการเพิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตังผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มู16/06/2565
ลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน การเพิ
มหรืย
อดโครงการจั
ยกเลิกจํานวนหน่
วยลงทุน น
และการชํ
าระเงินให้ผู้ขายคื
นา 60 / 66
รายละเอี
ดการกองทุ
รวม [0181/2559]
หน้
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทังนี การแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สังการ ให้สามารถกระทําได้

ในกรณีทส่
ี วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายได้มก
ี ารปรับเปลียน แก้ไขเพิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง
การ ผ่อนผันในเรืองต่างๆ ทีเกียวเนืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงือนไข วิธี
การจัดตังจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลียนให้
บริษัทจัดการรายอื
นเข้าจัน
ดการกองทุ
ด้วยวิ
ข
ี อรับความเห็
นชอบจากสํ
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โดยเสี
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ถือหน่วยลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนกองทุนไม่วา่ จะเป็นเรืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงือนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทังนี โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรืองทีเกียวกับการเพิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตังผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน การเพิมหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทังนี การแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สังการ ให้สามารถกระทําได้
20.2) หากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที
ถืออยู่
20.3) บริษท
ั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็นผูใ้ ห้บริการ อันเนืองมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ
้ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไว้นนต้
ั องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีมีมล
ู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มพ
ี ฤติกรรมทีแสดงให้เห็นว่าบริษท
ั จัดการใช้บริการของบุคคลนันบ่อยครังเกินความจําเป็นเพือให้กองทุนได้รบ
ั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้แก่กองทุนทีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนันด้วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพือประโยชน์ของบริษัทได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามทีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรืองทีไม่พงึ กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลทีเป็นประเพณีนย
ิ มตามแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการประกาศไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี
ได้ที www.ktam.co.th "
20.4) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนได้เฉพาะเพือบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินทีได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจาํ เป็นและสมควรเพือคุม
้ ครองประโยชน์ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนอันเนืองมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนัน ทังนี ในกรณีทีคู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนันจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนันเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน
การกูย
้ ม
ื เงินดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชือไว้ลว่ งหน้า (credit line) ก็ ไ ด้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครัง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน
นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย
ศูนย์ซือขายตราสารหนีไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน
ทังนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
20.5) ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วน
ั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กบ
ั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กบ
ั FFI นัน นอกจากนียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบน
ั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ตอ
้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลทีมี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลก
ู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น
ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1)
ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้
รับจากรายได้
ผลประโยชน์
หรือเงินจากการขายทรั
พย์สน
ิ ทางการ
16/06/2565
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม [0181/2559]
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เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลก
ู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
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สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษท
ั จัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง และเพือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผูท
้ เกี
ี ยวข้องกับการปฎิบต
ั งิ าน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี
(1) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีได้รบ
ั เป็นต้น) ทีมีอยู่
ในบัญชีทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนนันกับบริษท
ั จัดการ ให้กบ
ั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทราบความเกียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือข้อมูลทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทังนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนหากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น ในกรณีทีผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษท
ั จัดการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง ทังนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิม
ขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีก
เลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษท
ั จัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง
ประเทศทีเกียวข้องกําหนด) เท่านัน
ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็นต้องร้องขอต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
20.6) การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้า
มี) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที
อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทีต้องมีการวางทรัพย์
20.7) การซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษท
ั จัดการอาจเปิดให้ผล
ู้ งทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีควบกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ หรือทีเรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ทังนี การซือขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แตกต่
ี
างไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล
้ งทุนจึงควรศึกษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจั
ดการกองทุนรวม ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ รายละเอี
อ
ื หน่วยลงทุ
นและผูล
้ งทุนดทราบล่
วงหน้นารวม
อย่างน้[0181/2559]
อย 30 วัน โดยวิหน้
ธี า 62 / 66
16/06/2565
ยดโครงการจั
การกองทุ
การติดประกาศทีสํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน

20.7) การซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษท
ั จัดการอาจเปิดให้ผล
ู้ งทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีควบกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ หรือทีเรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ทังนี การซือขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แตกต่
ี
างไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล
้ งทุนจึงควรศึกษา
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อปพเพอร์
ตี แอนด์ นอิก่น
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ระกันชีวิตควบการลงทุ
อนฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนและผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธี
การติดประกาศทีสํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกียวกับการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี
20.7.1 มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ
เนืองจากการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนัน การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรืองมูลค่าขันต่ําของการ
สังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าํ ของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนต่
ั าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายทีจัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังซือหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ตาม
เงือนไขและวิธีการทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการสังซือหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทําการในการสังซือหน่วยลงทุน วิธีการในการสังซือ วิธก
ี ารชําระเงินเพิมเติม ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารประกอบการขายทีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสังซือหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงิน
จองซือครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนและ
ได้ทาํ รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพือให้บริษท
ั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังซือ
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีการสังซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสังซือหน่วยลงทุน
ของผูล
้ งทุน ในกรณีทีบริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่าย
ลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดทีกําหนดไว้
ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลทีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้
ลงทุน หรือต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
20.7.3 การรับซือคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวต
ิ หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามเงือนไข
และวิธีการทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการขายคืนหน่วยลงทุน เงือนไขในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธก
ี ารนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามทีระบุไว้ในกรมธร
รม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะ
ต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะ
มีผลเมือบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ได้สง่ คําสังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษท
ั จัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการ
เอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
และจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ ได้รบ
ั คําสังขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั ประกันชีวต
ิ และได้ทํารายการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนแล้ว
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต
ตามจํานวนขันต่ําและเงือนไขทีระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็นประจําทุกเดือนเพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอืนใด ตามอัตราและวิธีการที
กําหนดในกรมธรรม์ ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ทีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จา่ ยล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเปิดเผยเพิมเติม
ในเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
20.7.4 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ มีหน้าทีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน ซึงวิธก
ี ารรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน
ทังนี เพือเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
20.7.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
16/06/2565
รายละเอี
ยดโครงการจั
การกองทุ
นรวม
[0181/2559]
กรณี
ทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกั
นชีวิตควบหน่
วยลงทุนดบริ
ษัทจัดการหรื
อนายทะเบี
ยนจะออกหน้า 63 / 66
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก

20.7.4 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ มีหน้าทีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน ซึงวิธก
ี ารรั
บค่าขายคื
นหน่
ยลงทุ
นเป็นไปตามวิ
ธท
ี บริ
ี ษท
ั ประกั
นชีวต
ิ กําหนดไว้
ในกรมธรรม์
ระกันชีวเฟล็
ต
ิ ควบหน่
กองทุ
นเปิ
ดวกรุ
งไทย
พร็อพเพอร์
ตี แอนด์
อินฟราสตรั
คปเจอร์
กซิวเยลงทุ
บิล น
ทังนี เพือเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
20.7.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทังนี บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสังซือและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
ออกใบหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน
20.7.6 การสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ตามจํานวนขันต่าํ จํานวนเงินคงเหลือขันต่าํ
และเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์มทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวต
ิ ตามทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดไว้เท่านัน โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลียนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพือซือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดอีกกองหนึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึงได้หักค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอืนใดเพือให้เกิดรายการดังกล่าวให้
กับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจระงับการสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชัวคราวและหรือถาวร ในกรณีทีบริษัท
ประกันชีวต
ิ เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือกรณีทจํ
ี านวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง
ต่าํ กว่าจํานวนขันต่าํ ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ในการสับเปลียนหน่วยลงทุนหรือกรณีทียกเลิกตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกรม
ธรรม์
วิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ ทุกวันและเวลาทําการตามทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ
กําหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
ดาํ เนินการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงือนไขทีบริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนนันได้เสร็จสินสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูจ
้ ด
ั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับ
แต่วน
ั ทีได้ดาํ เนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสังครังแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทังนี ผู้ถือหน่วย
สามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.7.7 วันและเวลาในการขาย รับซือคืนหน่วยลงทุน และสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ ได้ทก
ุ วันและเวลาทําการทีบริษท
ั ประกัน
ชีวต
ิ กําหนด ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกียวกับกองทุน ได้แก่ การซือหน่วยลงทุน (การชําระเบียประกันภัยเพิม
เติมพิเศษ)การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลียนกองทุน การสับเปลียนกองทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัท
ประกันชีวต
ิ กําหนด
20.7.8 สิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนมีสท
ิ ธิทแตกต่
ี
างจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปกติทซื
ี อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนีเพียงอย่างเดียว ทังนี ขึนอยู่กับเงือนไขทีบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิน
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนไม่มส
ี ท
ิ ธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันทีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษท
ั
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีแตกต่างเมือซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ เนืองจากบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะทําหน้าที
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสังซือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิด
เผยชือทีแท้จริงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็นต้น
20.7.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการจัดส่งให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการจัดส่งให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหลังจากที
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริษท
ั
ประกันชีวิตได้ ตามเงือนไขทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
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20.7.10 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูล
้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราทีแตกต่างจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ

20.7.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการจัดส่งให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการจัดส่งให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหลังจากที
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงิ
นของผู
หน่วยลงทุ
ควบกรมธรรม์
นชีวิต อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
กองทุนเปิ
ดกรุ้ถงือไทย
พร็นอ
พเพอร์ตประกั
ี แอนด์
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริษท
ั
ประกันชีวิตได้ ตามเงือนไขทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
20.7.10 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูล
้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราทีแตกต่างจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ เพิมเติม ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามทีบริษัทประกัน
ชีวต
ิ กําหนด
20.8) ข้อมูลเพิมเติมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมือมีการขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีลงทุน และเมือผู้ถือหน่วยลงทุนขาย
คืน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษท
ั จัดการจะคํานวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธีการ"เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสมาคมบริ
ี
ษท
ั จัดการลงทุนกําหนด
ทังนี วันทีลงทุนหมายถึง วันทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมใน
แต่ละรายการ และในกรณีทีเป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน ให้
หมายความถึง วันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริมแรกในกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมของ
รายการทีรับโอนนัน
2) หนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม โดย
มีรายการอย่างน้อยตามแบบทีสมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเมือมีรายการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี
บริษัทจัดการจะยุติการจัดทําหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
สําหรับยอดซือหน่วยลงทุนตังแต่วน
ั ทีสินสุดการได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สาํ หรับเงินได้เท่าทีจ่ายเป็นค่าซือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ที ผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพือไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน โดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบทีสมาคมประกาศกําหนด โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าว
พร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือ
การออมอืน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีได้รบ
ั คําสังจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนต่อเนือง และเพือให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทีจะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
4) บริษท
ั จัดการจะจัดทําหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบทีสมาคมประกาศกําหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเมือมีรายการขาย
คืนหน่วยลงทุนเพือเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม หรือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการราย
อืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึง
คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษท
ั จัดการอาจขอให้สาํ นักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการรายเดิมจะเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดัง
กล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษท
ั
จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
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ระหว่
างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลัก

เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์
ทีได้รับน
การแต่
งโดยชอบ
ถอ
ื ว่อาพเพอร์
ผูกพันผูถ
้ อ
ื ต
หน่ี แอนด์
วยลงทุนทัอิ
งปวง
กองทุ
เปิดงตักรุ
งไทยให้พร็
นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึง
ของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
1. บริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ (ภาษาไทย) : เลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 026866100 โทรสาร 026700430
ทีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl.,
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
(1) ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครังแรก และดําเนินการเพิมจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังในปัจจุบน
ั และ
ทีแก้ไขเพิมเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทังจัดให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทได้
ี จากการนํา
ทรัพย์สน
ิ ของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าทีจําเป็น ทังนี เพือรักษา
ประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอืนใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพือให้ได้รบ
ั การชําระหนีหรือได้มาซึงสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์
ดังกล่าว
(6) รับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหรือคําสังขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสังซือหน่วย
ลงทุนเป็นการชัวคราว หรือการปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้วหรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง"
(7) ดําเนินการเพิมจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุน
(8) เลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงือนไขทีระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน"
(9) สังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามอัตราทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน"
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน"
(11) เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(12) ชีแจงและดําเนินการให้ผส
ู้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะ
ี
ลงทุนทราบในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามทีกําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15)
จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการทีมีธข้รุ กิ
านการลงทุน และตามหลั
16/06/2565
อจ
ผูเฉพาะด้
กพัน [0181/2559]
หน้า 1 / 17ก
เกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามทีกําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมู
าทรังพไทย
ย์สินสุพร็
ทธิ มู
ค่าหน่วยลงทุ
น ราคาขายหน่
วยลงทุนคและราคารั
บซือคื
วยลงทุน ตาม
กองทุนเปิลดค่กรุ
อลพเพอร์
ตี แอนด์
อินฟราสตรั
เจอร์ เฟล็
กซินเหน่
บิล
หลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการทีมีธรุ กิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทก
ุ วันทําการ
นัน
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทก
ุ สินวันทําการนัน
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชอ
ื จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์ทมี
ี มล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิมเติม พร้อมทังวันทีหลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนันมีมูลค่าเกินอัตราทีกําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิมเติมข้อมูลทีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอนนอกจากการจดทะเบี
ื
ยนเพิมจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันทีได้แก้ไขเพิมเติมนัน
(21) จัดทําหนังสือชีชวนใหม่ทก
ุ รอบปีบญ
ั ชี เพือแสดงข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบัญชี และจัดส่งให้สาํ นักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่วันถัดจากวันสินปีบัญชี รวมทังจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผส
ู้ นใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน เพือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาทีเสนอขายหน่วย
ลงทุน
(22) จัดให้มผ
ี ด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึงมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรืองคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์อืนแทน
ตามเงือนไขในการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ทีกําหนดในข้อ 2. “เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทังนีโดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตังนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มท
ี ะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชีของบริษท
ั หลักทรัพย์และบริษท
ั เงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตังผูช
้ าํ ระบัญชีของกองทุนเมือยุตห
ิ รือเลิกกองทุน ทังนีโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตังผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืนๆ เพือให้ถงึ ซึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบอืนตามทีพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังในปัจจุบันและทีมีการแก้ไขเพิมเติม ทีกําหนดให้เป็นหน้าทีของบริษท
ั จัดการ

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษท
ั
จัดการกองทุนได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถอ
ื ว่าบริษท
ั จัดการกองทุนได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลียนบริษัทจัดการ :

ในกรณี
ทีมีการเปลียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสังของสํานักงาน หรือโดยเหตุ
ื น [0181/2559]ญหน้
ญัต
ิ 2ลั/ก17
16/06/2565
ข้อผูกอพันใดตามพระราชบั
าห
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าทีต่อไปได้ ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

จัดการกองทุนได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถอ
ื ว่าบริษท
ั จัดการกองทุนได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลียนบริษัทจัดการ :

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอนใดตามพระราชบั
ื
ญญัตห
ิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าทีต่อไปได้ ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
(1) ได้รบ
ั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเป็นผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ตามอัตราทีกําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ทีกองทุนจะพึงได้รบ
ั จากการจัดตังและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซือหน่วยลงทุน และดอกเบียจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอืนใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สน
ิ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลียนแปลง จําหน่าย สังซือตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึงเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนีให้เป็นไปตามคําสังของบริษท
ั จัดการ เมือตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษท
ั จัดการ ในการกําหนดวิธค
ี าํ นวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุนตามราคาทีเป็นธรรมใน
กรณีทวิี ธก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ตามปกติทาํ ให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสังของผูช
้ าํ ระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพือคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าทีในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดงั ต่อไปนี
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิน
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีทีผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทังนี หน้าทีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสินสุดลงเมือผูช
้ าํ ระบัญชีได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมือเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อน
ื
ใดทีกองทุนพึงจะได้รบ
ั รวมทังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินน
ั ๆ รวมทังแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบในกรณีทมี
ี ความ
จําเป็นทีต้องป้องกันการเสียสิทธิทมี
ี อยูห
่ รือเกียวข้องกับหลักทรัพย์นนๆ
ั การเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลียนแปลงอืนใดทีมีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีทผู
ี ด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ได้รบ
ั ข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสังของบริษัทจัดการเกียวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบีย และอืนๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลั
กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพข้ย์อแผู
ละตลาดหลั
กทรัพย์ ทังในปั
ั 17
และ
16/06/2565
กพัน [0181/2559]
หน้าจ3จุบ
/น
ทีแก้ไขเพิมเติมโดยเคร่งครัด หากบริษท
ั จัดการมิได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษท
ั จัดการโดย
ทันที ในกรณีทีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าทีตามพระ

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังในปัจจุบน
ั และ
ทีแก้ไขเพิมเติมโดยเคร่งครัด หากบริษท
ั จัดการมิได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษท
ั จัดการโดย
ทันที ในกรณีทีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าทีตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์จด
ั ทํารายงานเกียวกับเรืองดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รถ
ู้ งึ เหตุการณ์ดงั
กล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษท
ั จัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทจะต้
ี
องปิดโอน หรือกําลังอยูใ่ นระหว่าง
ทําการปิดโอนในชือของกองทุน เพือประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบียและอืนๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทังนี เพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง หรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องบังคับคดีเพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษท
ั จัดการในกรณีการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษท
ั จัดการในการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สน
ิ อืนแทนการชําระหนีตามตราสารแห่งหนีตามวิธท
ี ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ เกียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพือแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตังแต่วันสินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตังแต่วน
ั สินปีบญ
ั ชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีเพิมขึนจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินทีบริษท
ั จัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนทียกเลิกจากการขายคืนของ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซือขายหน่วยลงทุน ตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษท
ั จัดการเพือชําระให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามคําสังของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอืนๆ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(20) รับเงินค่าซือหน่วยลงทุนของผูล
้ งทุนจากบริษท
ั จัดการเพือเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศทีบริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์นัน ให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์แต่งตังผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ อืนซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าทีรับฝากหลักทรัพย์เพือเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม
(22) ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าทีของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึงพิสจ
ู น์ได้ชด
ั เจนว่าเกิดขึนจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอืนใดที
ทํางานให้แก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงหน้าทีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจใช้สท
ิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน
จะเป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น

และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจใช้สท
ิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน
จะเป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็นเพือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมือเกิดกรณีใดกรณีหนึง หรือทังหมดดังต่อไปนี ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมือบริษัทจัดการ หรือผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ฝา่ ยใดฝ่ายหนึงมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อก
ี ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรไม่นอ
้ ยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีทีบริษัทจัดการ หรือผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ฝา่ ยใดฝ่ายหนึงไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบทีตกลงไว้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อก
ี ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสังระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทังนีเนืองจากการเปลียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษท
ั จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรเป็นเวลาไม่นอ
้ ยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุน
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนเรียกร้องให้มก
ี ารเปลียนแปลงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
5 ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึงข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรือง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวัน
ทีบริษท
ั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีแก้ไขเสร็จสิน
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีกําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมือได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทังนีเว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสังการเป็นอย่างอืน
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ทีเกียวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอืนทีเกียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน
อนึง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สินสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทังหมดของกองทุนให้แก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสังของบริษท
ั จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอืนใดทีจําเป็น เพือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สน
ิ หรือเอกสารหลักฐานทังหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพือสามารถทํางานได้อย่างต่อเนือง
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277
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และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชือ : ธนาคารสแตนดาร์
ชาร์
ตอร์งดไทย
(ไทย)พร็
จําอ
กัด
(มหาชน)
กองทุนดเปิ
ดเกรุ
พเพอร์
ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
ทีอยู่ : เลขที 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277

เฟล็กซิเบิล

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน 67 ซอยเพิมทรัพย์ (ประชาชืน20) ถนนประชาชืน
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 025960500 โทรสาร 025960562

ชือ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน 67 ซอยเพิมทรัพย์ (ประชาชืน20) ถนนประชาชืน
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 025960500 โทรสาร 025960562

ชือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน 67 ซอยเพิมทรัพย์ (ประชาชืน20) ถนนประชาชืน
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 025960500 โทรสาร 025960562

ชือ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน 67 ซอยเพิมทรัพย์ (ประชาชืน20) ถนนประชาชืน
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 025960500 โทรสาร 025960562

ชือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน 67 ซอยเพิมทรัพย์ (ประชาชืน20) ถนนประชาชืน
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 025960500 โทรสาร 025960562

ชือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน 67 ซอยเพิมทรัพย์ (ประชาชืน20) ถนนประชาชืน
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 025960500 โทรสาร 025960562

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
หรือบุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 026866100 โทรสาร 026700430
หรือบุคคลอืนทีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย :
ชือ16/06/2565
:
ทีอยู่ :
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โทรศัพท์ 026866100 โทรสาร 026700430
หรือบุคคลอืนทีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ
กองทุนเปิก.ล.ต.
ดกรุงทราบ
ไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

5. ผู้จัดจําหน่าย :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน
ดังต่อไปนี
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าทีเป็นผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั จัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามทีระบุในสัญญาแต่งตังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงือนไขทีกําหนดในสัญญาแต่ง
ตังผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับหน่วยลงทุนทีจําหน่ายตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกียวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสังซือหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนแก่ผท
ู้ ไม่
ี ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นทราบในกรณีทมี
ี การแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเกียวกับวิธก
ี ารโฆษณาเพือจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าทีให้บริการและให้ขอ
้ มูลหรือเอกสารใดทีจําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทัวไป รวมทังทําการอืนใดทีเกียวข้องกับหน้าทีดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาทีปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีเป็นผูส
้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไม่ได้เป็นผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง) :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

9. ทีปรึกษา :
9.1. ทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
ทีอยู่ :
16/06/2565
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
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9. ทีปรึกษา :
9.1. ทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
ทีอยู่ :

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ทีปรึกษาการลงทุน) :

9.2.ทีปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ทีปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าทีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซือคืนหน่วยลงทุน"
อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพือให้ได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทางภาษีนน
ั ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันทีจะต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขและวิธก
ี ารทีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีทีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต้องเสียภาษีเพิมเติมตามที
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามทีระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน : จ่าย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามทีระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพือการออม: จ่าย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามทีระบุไว้ในโครงการ

16/06/2565
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามทีระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่กองทุ
วยลงทุน
นอั
ตโนมั
ติ ง
: ไทย
ไม่จ่ายพร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
เปิ
ดกรุ
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน : จ่าย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามทีระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพือการออม: จ่าย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามทีระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยืนต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้ อนซึงเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอืนของทางราชการ และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประเภทนิตบ
ิ ค
ุ คลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญทีแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบ
ั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผโู้ อนและผูร้ บ
ั โอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน หลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผูร้ บ
ั โอนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบ
ั คําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามทีกําหนด
อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนัน นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพือทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
ในกรณีทบุ
ี คคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมด บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหรือบริษท
ั หลักทรัพย์ทเป็
ี นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นบ
ั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือเลิกโครงการ :
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีสท
ิ ธิทจะได้
ี
รบ
ั เงินคืนเมือบริษท
ั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษท
ั จัดการจะจัดให้มผ
ี ช
ู้ าํ ระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธก
ี ารเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเมือเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อืน ๆ :

13.8. อืน ๆ :

ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทียังส่งใช้แก่บริษท
ั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่า
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึงลงนามโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทได้
ี รบ
ั การแต่งตัง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีตนถือ ทังนี ในกรณีทมี
ี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน ๆ ข้
ด้อ
วยผูกพัน [0181/2559] หน้า 9 / 17
16/06/2565

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่า
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึงลงนามโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทได้
ี รบ
ั การแต่งตัง
จากบริษัทจัดการกองทุ
รวมโดยชอบ
กองทุนนเปิ
ดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีตนถือ ทังนี ในกรณีทมี
ี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
1. เมือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั ใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และใบคําสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซือหน่วยลงทุน
2. บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเ้ ปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชือผูจ
้ องซือหรือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต่อเมือบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระค่า
ซือหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สังซือหน่วยลงทุนนันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีทีผู้สังซือตังแต่ 2 คนขึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังซือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษท
ั จัดการจะจดแจ้งชือบุคคลเหล่านันเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และถือเอาชือแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผูไ
้ ด้รบ
ั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอืน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาตามทีเห็นสมควร
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตังแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ทีทําการของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าที ทีจะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั อยูเ่ สมอ โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ได้ตงแต่
ั
วน
ั ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีทีผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นาํ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ให้ถือเอารายการทีบันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการทีถูกต้อง
ผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเงือนไขต่างๆ ที
เกียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนอืนใดหรือที
ได้รับการแต่งตังเพิมเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึงบริษท
ั จัดการจะปิด
ประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครังทีมีการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่วันสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัด
จากวั
นคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
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บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครังทีมีการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนให้กองทุ
ผถ
ู้ อ
ื หน่น
วยลงทุ
ทีเป็
นการขายหน่
นในการเสนอขายครั
บริษเฟล็
ัทจัดการโดยนายทะเบี
ยนจะ
เปิดนกรุในกรณี
งไทย
พร็
อพเพอร์วยลงทุ
ตี แอนด์
อินฟราสตรังแรก
คเจอร์
กซิเบิล
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่วันสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลทีถูกต้องทีสุด ดังนัน หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตังแต่วน
ั ทีได้รบ
ั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนัน บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหรือ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขที
บริษท
ั จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพือประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพือปกป้องผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
หรือเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีทีมีการจ่ายเงินปันผล บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบต
ั ิ ดังต่อไปนี
(1) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั เงินปันผลต้องเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชอปรากฏอยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมดังต่อไปนี
(2.1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผูล
้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชือผู้ถือเมือได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทางไปรษณียต
์ ามทีอยูท
่ ผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทังนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้มก
ี ารจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตังแต่วน
ั ปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รบ
ั เงินปันผลซึงถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึงต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลทีจ่ายนีย่อมทําให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
่ หน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษท
ั จัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารทีต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนทีขายในช่วงระยะเวลาที
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทอาจจ่
ี
ายเงินปันผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารทีต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนทีขายในช่วงเวลาที
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง และจะถือ
ปฏิบัติเพิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษท
ั จัดการจะไม่นาํ เงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนีหรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารแห่งหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนีได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทังทีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทีผู้ออกตราสารแห่งหนีหรือลูกหนีตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี
16.1 กรณีทีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่
วยลงทุน ณ วันทีบริษท
ั จัดการได้บน
ั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็
ป็น[0181/2559]
ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิในเงินได้
สาท
ุ ธิ
จาก
16/06/2565
ข้น
อศู
ผูน
กย์พัเน
หน้
11
/ 17
ทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนี

หากมีการผิดนัดชําระหนีหรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารแห่งหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนีได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทังทีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุ
ก.ล.ต. น
ว่าเปิ
ด้วด
ยหลั
ละวิอ
ธีกพเพอร์
ารในการจั
การกองทุอินน
รวมในกรณี
ทีผู
อกตราสารแห่
งหนี
กรุกงเกณฑ์
ไทยแพร็
ตดี แอนด์
ฟราสตรั
ค้อเจอร์
เฟล็กซิ
เบิหรื
ลอลูกหนีตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี
16.1 กรณีทีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทีบริษท
ั จัดการได้บน
ั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิในเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนี
16.1.2 เมือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีใน
โอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิ
ในเงินได้สท
ุ ธิจากทรัพย์สน
ิ ทีได้จากการรับชําระหนีตกลงรับชําระหนีด้วยทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธก
ี ารทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนี บริษท
ั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษท
ั จัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน
16.1.3 เมือมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนในแต่ละครัง บริษัทจัดการจะเฉลียเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สน
ิ ทีได้จากการรับชําระหนีคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีสท
ิ ธิในเงินได้สท
ุ ธินนภายใน
ั
45 วันนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันที
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกียวกับการเฉลียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้เฉลียเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลียเงินคืน
เป็นอย่างอืน
16.1.4 เมือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนีตาม
ตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทีบริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง บริษท
ั จัดการต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนตามมติพเิ ศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินทีกองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทังต้องจัดให้มห
ี รือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) เอกสารหลักฐานซึงแสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชําระหนีเกิดขึน
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึงแสดงถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารหนี
หรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้
16.2.2 เมือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพือใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธก
ี ารทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวดังนี
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพือ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษท
ั จัดการจะจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวใน
โอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างทีบริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีมีพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารแห่ง
หนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้ เป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิในเงินได้สท
ุ ธิจากทรัพย์สน
ิ อืนทีได้จากการรับชําระหนี
ก็ ไ ด้ ทังนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องนันมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
เงือนไขเพิมเติม :
ในการเฉลียเงินคืนแต่ละครังตามข้อ 16.1.3 หากบริษท
ั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้จากการ
รับชําระหนีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจนําเงินได้สท
ุ ธิดงั กล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกทีการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทังนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที
ได้จากการรับชําระหนีจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลียเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตาม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีกําหนด เท่านัน
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17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :

จ่ายในโอกาสแรกทีการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทังนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที
ได้จากการรับชําระหนีจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลียเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตาม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีกําหนด เท่านัน

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจัดให้มท
ี ะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทออกตามมาตรา
ี
125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สน
ั นิษฐานไว้กอ
่ นว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทังการให้สท
ิ ธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอ
ื ว่าบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าทีแล้ว
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล
้ งทุนสถาบัน ผูล
้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม
้ เี งินลงทุนสูง ตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีกําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี
1. หน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวทีจัดตังขึนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
หากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดําเนินการใดทีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ
้ งได้รบ
ั มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หากบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีให้ดาํ เนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินันเสียไป
ในกรณีทีเป็นการขอมติเพือแก้ไขข้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงได้ไม่นอ
้ ยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการขอมติผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีกําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีกําหนดในประกาศนีแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนีด้วย
(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบ
ั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิมเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผูกพันทีเป็นไปตามวิธก
ี ารทีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทีออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนันมีผลผูกพันคู่สัญญา
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การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี เรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

20. วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน :

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

การแก้ไขเพิมเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผูกพันทีเป็นไปตามวิธก
ี ารทีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทีออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนันมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี เรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกียวกับการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน
(ง) ข้อกําหนดเกียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมสัญญาประกันในเรืองใด ๆ อันมีผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรืองทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอย่างมีนย
ั สําคัญ
การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มผ
ี ลผูกพันเมือได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็นการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแก้ไขเพิมเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันนันเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอย่างมีนย
ั สําคัญ
การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชือโดยบุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามผูกพันบริษท
ั จัดการกองทุนรวมและผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ พร้อม
ทังประทับตราบริษท
ั (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันพร้อมทังเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิมเติม :

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนัน
(2) จํานวนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึง มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ เนืองจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สน
ิ คงเหลือทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนัน
(4) เมือปรากฏข้อเท็จจริงทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.1.2. เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สังให้บริษท
ั จัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตน

16/06/2565
ผูกพังของจํ
น [0181/2559]
หน้าน14
17าย
22.1.3.
เมือได้รบ
ั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรวมกันเกิข้
นอ
กึงหนึ
านวนหน่วยลงทุ
ทีจํา/หน่
ได้เเล้วทังหมดของโครงการจัดการ

(4) เมือปรากฏข้อเท็จจริงทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.1.2. เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สังให้บริษท
ั จัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตน
22.1.3. เมือได้รบ
ั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่าย
ได้เเล้วทังหมดของโครงการจัดการ
22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี
(1) มีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมทีขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษท
ั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบต
ั ห
ิ รือดูแลให้มก
ี ารปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์เกียวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไปตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทเี ป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อืนใดทีมิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
22.1.5. เมือสํานักงานมีคาํ สังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมือสํานักงานมีคําสังเพิกถอนการอนุมัติจัดตังกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุน
22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษท
ั จัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมือ
ปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี และบริษท
ั จัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนัน
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเกียวข้องยกเลิกการให้สท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม และ
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของชนิดเพือการออมทีเหลืออยูท
่ งหมดมี
ั
การลงทุนครบเงือนไขตามทีกฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
1. ยุตก
ิ ารรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
2 แจ้งให้ผท
ู้ เกี
ี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธก
ี ารดังนี
(ก) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพือ
รวบรวมเงินเท่าทีสามารถกระทําได้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วน
ั
ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมือได้ดาํ เนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถอ
ื ว่าเป็นการเลิกกองทุนนัน
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
(1) แจ้งให้ผู้ทีเกียวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธก
ี ารดังนี
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทหน่
ี วยลงทุนของกองทุนรวมนันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนและผูล
้ งทุนทัวไปทราบเรืองดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดัง
กล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนรวมเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินทีมีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม ให้เสร็จสินก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษท
ั จัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี
1. ยุตก
ิ ารรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่วน
ั ทําการทีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผท
ู้ เกี
ี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธก
ี ารดังนี
(ก) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลทีแจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี
(ก)
บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุข้
นอ
รวมเพื
อการออม
และ/หรืหน้
อหน่
ยลงทุ
น
16/06/2565
ผูกพัน
[0181/2559]
า ว15
/ 17
ชนิดเพือการออมอืนทีมีนโยบายการลงทุนทีใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือทีมีความเสียงต่าํ สุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทังนี หากไม่มีกองทุนรวมเพือการออม หรือชนิดเพือการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น

2. แจ้งให้ผท
ู้ เกี
ี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธก
ี ารดังนี
(ก) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่
า
นระบบที
ดไว้
นเว็บไซต์
ของสํ
านักงาน
กองทุนเปิดจักรุ
งบไทย
พร็อ
พเพอร์
ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลทีแจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี
(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพือการออมอืนทีมีนโยบายการลงทุนทีใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือทีมีความเสียงต่าํ สุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทังนี หากไม่มีกองทุนรวมเพือการออม หรือชนิดเพือการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม หรือชนิดเพือการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอืน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการ
ออมอืนอีกทอดหนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพือโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซือคืนหน่วยลงทุนเมือเป็นไปตามเงือนไขโดยครบถ้วน ดังนี
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครังแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพือการออมอืนทีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทังนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพือแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลทีแจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี
(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพือการออม หรือกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการทีมีนโยบายการลงทุนทีใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือทีมีความเสียงต่าํ กว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอืนในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอืนอีกทอดหนึง ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษท
ั จัดการเพือโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอืนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนเมือเป็นไปตามเงือนไขโดยครบถ้วน ดังนี
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครังแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอืนทีอยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทังนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพือแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
4. รวบรวมเงินทีได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน และ/หรือกองทุน
รวมอืนตามแนวทางทีกําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชก
ั ช้า
ทังนี เมือได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถอ
ื ว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนัน
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
(1) แจ้งให้ผู้ทีเกียวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธก
ี ารดังนี
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทหน่
ี วยลงทุนของกองทุนรวมนันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนและผูล
้ งทุนทัวไปทราบเรืองดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรือง
ดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนรวมเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินทีมีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม ให้เสร็จสินก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู้ชําระบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพือทําหน้าที
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สน
ิ ทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน รวมทังทําการอย่าง
อืนตามแต่จาํ เป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
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ทังนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเท่าทีคงเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนถืออยูต
่ ามหลักฐานทีปรากฎในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

23. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู้ชําระบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพือทําหน้าที
รวบรวม และแจกจ่
ายทรั
ย์ส
ทีคงเหลื
อจากการชํ
าระหนีสิต
นของกองทุ
รวมแล้
วให้แก่ค
ผถ
ู้ เจอร์
อ
ื หน่วยลงทุ
นซิ
รวมทั
กองทุ
นพ
เปิ
ดนิ กรุ
งไทย
พร็อพเพอร์
ี แอนด์ อินน
ฟราสตรั
เฟล็ก
เบิลงทําการอย่าง
อืนตามแต่จาํ เป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
ทังนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเท่าทีคงเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนถืออยูต
่ ามหลักฐานทีปรากฎในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมือได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สน
ิ คงค้างอยูใ่ ห้ผช
ู้ าํ ระบัญชีจด
ั การโอนทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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