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สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด )มหาชน(
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th
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กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 6 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
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
ชื่อ
Krung Thai SET50 Fund
KT-SET50
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ดัชนีที่ใช้อ้างอิง : SET50 INDEX
อายุโครงการ
ไม่กําหนดอายุโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่กําหนด
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน
ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน ไม่กําหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
ไม่กําหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกอง
13 มกราคม 2560
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
30 พฤษภาคม 2560
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็น
ส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้างอัตรา
ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กล
ยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่ง
ประกอบเป็นดัชนีราคา SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ดัชนีราคา SET50 มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคํานวณดัชนีผลตอบแทน
รวม SET50 (SET50 TRI) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้น
อื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการสรรหา คัดเลือกดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทน
เป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร
ทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non –
investment grade), ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือ ตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือ
ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณ
สัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่
กําหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
หมายเหตุ:
ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะ
ตลาดไม่เอื้ออํานวย ทําให้กองทุนอาจไม่สามารถดํารงส่วนต่างดังกล่าวได้ จึงอาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่า ร้อยละ 1.50 ต่อ
ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า Tracking Error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้อมูลดัชนีราคา SET50 Index
(1) ข้อมูลทั่วไป
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทําดัชนีเพื่อใช้แสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ราคา SET50 Index ตั้งแต่พ.ศ.
2538 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ Free
Float ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) สําหรับการออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยเฉพาะการออก
ตราสารอนุพันธ์
(2) วิธีการคํานวณดัชนี
SET50 Index ใช้วิธีการคํานวณดัชนีและการปรับฐานการคํานวณดัชนี เช่นเดียวกับการคํานวณ SET Index กล่าวคือ ใช้การคํานวณแบบ
ถ่วงนํ้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และมีปรับฐาน การคํานวณดัชนีทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคํานวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์
ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุน การแปลงสภาพหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และใช้สิทธิตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เป็นต้น
SET50 Index = มูลค่าตลาดรวม ณ วันปัจจุบัน (CMV) x 1,000
มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน (BMV)
SET50 Index
วันฐาน
16 สิงหาคม 2538
ค่าดัชนี ณ วันฐาน
1,000 จุด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน SET50 Index ตามรอบทบทวนรายชื่อ (Periodic Review of Constituent Companies)
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีหลักทรัพย์เข้าใหม่ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
2. ไม่เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้
2.1. อาจถูกเพิกถอนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.2. อยู่ระหว่างดําเนินการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2.3. ถูกสั่งพักการซื้อขาย (ขึ้นเครื่องหมาย SP) เป็นระยะเวลานาน
2.4. มีแนวโน้มที่จะถูกพักการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน (เช่น 3 เดือน เนื่องจากไม่สามารถนําส่งงบการเงินได้ เป็นต้น)
3. เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 200 ลําดับแรก โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีของหลักทรัพย์ ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์
ระหว่างรอบที่มีข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดไม่ถึง 3 เดือน จะพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลังตั้งแต่
วันที่หลักทรัพย์นั้นเข้าจดทะเบียนซื้อขาย
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4. เป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว โดยพิจารณาข้อมูลล่าสุดตาม
รอบระยะเวลาในการทบทวน
5. เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายอย่างสมํ่าเสมอตามสภาพปกติของตลาด โดยมูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 9 ใน 12 เดือน หรือไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 สําหรับหลักทรัพย์ที่เข้าซื้อขายน้อยกว่า 12 เดือน แต่มากกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือก ตาม
เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ มูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นต้องผ่าน เกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของระยะเวลาที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย
6. เป็นหลักทรัพย์ที่มีจํานวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น ๆ ในเดือนที่มูลค่าซื้อขายของ
หลักทรัพย์ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 5
7.หากมีจํานวนหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นน้อยกว่า 105 หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี้
7.1. ลดอัตราส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์จากร้อยละ 50 ลงครั้งละร้อยละ 5 ทั้งนี้ การลดอัตราส่วนของมูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20
7.2. ลดจํานวนเดือนที่หลักทรัพย์ต้องผ่านเกณฑ์ด้านมูลค่าการซื้อขายจาก 9 เดือน ลงครั้งละ 1 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ยกเว้น
หลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ
7.3. ลดอัตราส่วนของจํานวนหุ้นที่มีการซื้อขายจากร้อยละ 5 ลงครั้งละร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 อนึ่ง เพื่อให้ได้หลักทรัพย์
ครบตามจํานวนที่กําหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราส่วน ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ หรืออัตราส่วนของ
จํานวนหุ้นที่มีการซื้อขายลงอีก ทั้งนี้ เป็นไป ตามที่คณะทํางานด้านดัชนีเห็นว่าเหมาะสม หลักทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้น จะได้รับการ
จัดลําดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย โดยหลักทรัพย์ในลําดับที่ 1 - 50 จะเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50
(โดยมีอันดับที่ 51 - 55 เป็นรายชื่อสํารอง)
8. การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 จะดําเนินการทุกครึ่งปี ในช่วงเดือนมิถุนายน (สําหรับรายชื่อที่ใช้
ในช่วงครึ่งหลังของปี) โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายนปีก่อนหน้า ถึง 31 พฤษภาคมของปีที่ทําการคัดเลือก และช่วงเดือนธันวาคม (สําหรับ
รายชื่อที่ใช้ในช่วงครึ่งแรกของปีถดั ไป) โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธันวาคมปีก่อนหน้า ถึง 30 พฤศจิกายนของปีที่ทําการคัดเลือก
(3) การปรับฐานการคํานวณดัชนี
• เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคํานวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ
• เมื่อมีการใช้หลักทรัพย์รายการใหม่ทุกๆ ครั้ง จะต้องมีการปรับฐานคํานวณเพื่อให้ค่าดัชนีมีความต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่
ใช้สําหรับการคํานวณ SET Index ในปัจจุบัน โดยการปรับฐานดัชนีจะดําเนินการในทํานองเดียวกันกับกรณีที่มีหลักทรัพย์ถูกเพิกถอนและมี
หลักทรัพย์เข้าใหม่ตามแต่กรณี
วิธีการคํานวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
การคํานวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์ให้สะท้อนออกมาในค่าดัชนี ทั้งผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights) ซึ่งเป็นสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมักจะ
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ให้สิทธิซื้อในราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น และเงินปันผล (Dividends) ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของกําไรที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมี
สมมติฐานเพิ่มเติมว่าเงินปันผลที่ได้รับนี้จะถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ด้วย (Reinvest)
TRIt = TRIt-1* (1+Daily Total Returnt)
โดยที่
TRIt = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันปัจจุบัน
TRIt-1 = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันก่อนหน้า
Daily Total Returnt = ผลตอบแทนรวมของดัชนี ณ วันปัจจุบัน
SET50 TRI
วันฐาน
2 มกราคม 2545
ค่าดัชนี ณ วันฐาน
1,000 จุด
แหล่งที่มาของข้อมูลดัชนี ราคา SET50 Index : www.set.or.th หรือ www.setsmart.com
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน (%):100.00
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

1. ชนิดสะสมมูลค่า

KT-SET50-A

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล

KT-SET50-D

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KT-SET50-R

4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

KT-SET50-I

คําอธิบายเพิ่มเติม
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สมํ่าเสมอจากเงินปันผล - เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื่อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/หรือเปิดบริการหน่วยลงทุน
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ชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th
ลักษณะสําคัญของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว
 กองทุนมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สําหรับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่กระทํานอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกําหนด
ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวม
 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง โดยผลลบที่มากที่สุดของการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุนคือทําให้ผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีท่กี องทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสําหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้า
หรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม
SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy)
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุน
เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จ่ายเงินปันผลนั้น
 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ลักษณะที่เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุน
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ โดยไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น โดยผู้ลงทุนมี
โอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50
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จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไป
หลักเกณฑ์ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องทนต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
 ความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุน
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้
เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
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(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 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 หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่ มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/
หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขาย
คืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทําการติดต่อกัน
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
- Website : www.ktam.co.th
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- 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
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการ
เป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
(Index Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าว
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลการตอบแทน
โดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้น - ลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวน
ของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วน
การลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 บริษัทจัดการมีระบบงานเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้อิงกับนํ้าหนักของดัชนี SET 50 ได้
2) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามี
ปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทําการติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัทของผู้ออกตรา
สารมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณา
ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมี
คุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม
4) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูงเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยผู้จัดการกองทุนจะ
ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ลงทุนนั้นๆ
5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยมี
ความเสี่ยงแตกต่างตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้
สัญญาออปชัน คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการให้สิทธิแก่ผู้ซื้อสัญญา (long position) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง
(underlying) ในอนาคต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ภายในเวลาที่ผู้ขายสัญญา (short position) กําหนด โดยผู้ซื้อต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียม (premium) ในการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวด้วย ในส่วนของผู้ขายสัญญาจะได้รับค่าธรรมเนียมมาก่อน เพื่อแลกกับภาระ
ผูกพันในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป
ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับ
ผลตอบแทนใด ๆ
ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (short call
option) จะทําให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด
สัญญาฟิวเจอร์/สัญญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อถึง
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ กล่าวคือเมื่อถึงกําหนดตามสัญญาผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซื้อนั้นอาจจะทํา
ให้เกิดกําไรหรือมีผลขาดทุนต่อผู้ซื้อก็ตาม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้ตกลงกันไว้จะทําให้เกิดกําไรหรือมี
ผลขาดทุน ผู้ขายก็ต้องขายในราคาดังกล่าว
ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาฟิวเจอร์สามารถซื้อขายกันได้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market)
โดยมีการกําหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีสํานักหักบัญชี (Clearing
House) ทําหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมีการกําหนดมูลค่าสัญญา
ตามราคาตลาด (Mark to Market) ทุกสิ้นวันที่มีการซื้อขาย ในขณะที่สัญญาฟอร์เวิร์ด เป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งเป็นการ
ซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter) ไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะรายของคู่สัญญาได้
ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่า
ของสัญญาฟิวเจอร์/สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปทําสัญญาฟิวเจอร์ซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท ถ้าครบกําหนดสัญญา
ราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมี
กําไร 25 บาท
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สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันในช่วงเวลาใน
อนาคต โดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดมีการอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถกําหนดลักษณะของสัญญาได้ตาม
ความต้องการ
ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่าของสัญญาสวอปมีผล
ขาดทุน เช่น กองทุนรวมทําสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนรวมได้รับกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
(MLR + 1%) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่กองทุนรวมได้รับมากกว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR + 1% = 4% )
กองทุนรวมต้องชําระเงินให้ธนาคาร = 10,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000] ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ทําสัญญาสวอปดังกล่าวกองทุนรวมก็ไม่มี
ภาระต้องชําระเงิน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มการปรับตัวของตลาดการเงินและ
ตลาดทุนโดยรวมเป็นประจําสมํ่าเสมอ และนําเสนอคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ทันท่วงทีและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ดี ในกรณีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ก็อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และอาจเสีย
โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากตลาดหลักทรัพย์ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
6) ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk)
ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอ้างอิงได้ตลอดเวลา เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ตัวอย่างเช่น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน เป็นต้น
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
1. KT-SET50-A
2. KT-SET50-D
3. KT-SET50-R
4. KT-SET50-I
รายละเอียดเครื่องมือของทุกชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
- เครื่องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วย
สูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในโครงการ และ
หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
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รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดโดยพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้
เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ดําเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวันทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs)
กองทุนรวมทั่วไป
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อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution
levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด
ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่น
ใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คํานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั้น
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทํารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
- การกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของ
กองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
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จัดการ
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทําให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ได้จาก Notice
period นั้นเช่นเดียวกับคําสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทํารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period
สูงสุดที่กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษัทจัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่อง
ของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption)
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่า
กว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
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คําสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับ
คําสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสั่งดังกล่าวได้
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า
Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่
เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กําหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคําสั่งโดยไม่ชักช้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of
Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ
บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
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ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
คําเตือนและข้อแนะนํา
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให้กองทุนนี้มีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมี
ความเข้าใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทนจาก
การลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot
price) ของสินค้า/ตัวแปรดังกล่าว
 บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงหากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 ในกรณีที่กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามที่มีคําสั่งไว้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนดโดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถ
ขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
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 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต์
ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

สิทธิและข้อจํากัดของผู้ถอื หน่วยลงทุน
เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิ
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.ktam.co.th
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัด
จากวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม
 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทร. 0-2544-3935
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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ภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน กับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
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

ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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
รายชื่อ
1 นางชวินดา หาญรัตนกูล
2 นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ
3 นางสาวหัสวรา แสงรุจิ

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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ลําดับ
รายชื่อ
4 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
5 นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์

ตําแหน่ง
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

5

นายพีรพงศ์ กิจจาการ

6

นายยืนยง เทพจํานงค์

7

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล

8

นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี

9

นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
รายชื่อ
คุณขนัต คงพัฒนสิริ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริหารบัณฑิต สาขาการเงิน ภาค 1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย ผู้จดั การกองทุนหลัก
2. ผูจ้ ัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
อังกฤษ (BBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
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ประวัติการศึกษา

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประสบการณ์การทํางาน
4 .Financial data associate, Morningstar Thailand

1. ผูจ้ ัดการ ฝ่ายลงทุน-งานสนับสนุนการลงทุน,
บลจ.กรุงไทย
2. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุน-งานสนับสนุนการลงทุน,
บลจ.กรุงไทย
3. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บลจ.กรุงไทย
4. Senior Associate, Equity Wealth Management
Department, บล.กสิกรไทย
คุณอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล - ปริญญาโท U of Illinois at
1. ผู้อาํ นวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
Urbana-Champaign (การเงิน)
2. รองผู้อาํ นวยการ , ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
3. ผูจ้ ัดการกองทุน, บลจ. วรรณ จํากัด
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 4. นักวิเคราะห์/ผูจ้ ัดการกองทุน , บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ)
คุณรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
- Msc. Finance and
1. รองผู้อาํ นวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
Management
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
University of Exeter
3. ผูจ้ ัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย
4. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการ
ธนาคารและการเงิน
บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี
3. ผู้ช่วยผู้จดั การ – ฝ่ายวาณิชธนกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส
คุณแสงจันทร์ ลี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน,
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
บลจ.กรุงไทย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน
บลจ.กรุงไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผูจ้ ัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน
บลจ.กรุงไทย
5. ผูจ้ ัดการกองทุน บลจ. มหานคร จํากัด
6. ผูจ้ ัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธํารง
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ
คุณชัชชนก ศรีปราโมช

- Master of Science in Finance,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการ
ธนาคารและการเงิน, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนรองที่1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุนรองที่2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
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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 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

 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

 บริษัทหลักทรัพย์ 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
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 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

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

0 2107 1664

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด
0 2026 5100
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ 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
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4
นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
นายพจน์ อัศวสันติชัย หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ในฐานะผู้สอบบัญชี
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ
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ข้อมูลอื่น
ข้อกําหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้อกําหนดการซื้อหน่วยลงทุน
จํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั้นตํ่าข้างต้น โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวัน
ดําเนินการดังกล่าว ณ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั้นตํ่าข้างต้นได้ โดยมีมูลค่าขั้นตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในโครงการในบางกรณีได้ เพื่อ
รองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดย
เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
วันและเวลาการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ท่านสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการซื้อขาย ในระหว่างเวลา
เริ่มเปิดทําการ -15.30 น.
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้
1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย SET50” และนําฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-11226-7
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายใน
นาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนําฝากได้ที่
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- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
- เลขที่ 0001-114-0050423
3. 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
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 ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด
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ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน 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
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการก่อนสิ้นระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
โครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย SET50” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) ในระหว่างเวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น.
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และเอกสารที่กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคําขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการและ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
2.1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกําหนดในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ในราคา
หน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและ
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จัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่บริษัทจัดการกําหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ในการเสนอขายครั้งแรกได้ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
2.2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและสมัคร
ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอ
ใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น หรือบัญชีจองซื้อ
ที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมต่อไป
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ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย SET50” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้
เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชําระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์ภายใน
วันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น
ในการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนที่ได้ทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั่ง
หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ในกรณีที่การชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
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ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้า
มี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณี
ที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้
ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการ
ปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า
6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณี ท ี ่ ก ารสั ่ ง ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น มี ผ ลให้ จ ํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่ า จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที ่ จ ดทะเบี ย นไว้ ต ่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5. และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์หรือโอนเงิน ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดตามที่อยู่ที่ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขาย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
ได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ทั้งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อม
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ทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ที่ระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้า
มี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สํานักงานทราบ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และ
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่
ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในระหว่าง
เวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.
2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และเอกสารที่กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
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3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
4.1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั้งชําระค่าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวน
4.2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น.ของวันทําการใดเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายนั้น
และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํา
รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่
บันทึกรายการเป็นหลัก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและเครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสําหรับชําระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซื้อหน่วยลงทุน
ตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อย
แล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล
การขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
4.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีก าร
ดั ง ต่ อ ไปนี ้ เมื ่ อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ร ั บ การตอบรั บ การขอใช้ บ ริ ก ารซื ้ อ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ จ าก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํา
รายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทํา
การใด เป็นการทํารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการใดหรือ
ในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึก
ของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสําหรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซื้อหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในครั้งนั้น
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อย
แล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล
การขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
4.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต
โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี้
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องและยื่นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี) ระบบ
จะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่หักชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนซึ่งรวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หน่วยลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้บริการเดิม
กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิกหนังสือ
ยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี)
4.5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือ
เป็นการแก้ไขโครงการ
4.6. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
4.7. การสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้สั่งซื้ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้
สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย SET50” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์
อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่
ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็น
เช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น
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ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการที่
เรียกเก็บเงินได้
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น
กรณีพิเศษ
5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงิน
ฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝาก
ในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย SET50” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/
หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่
บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย SET50” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชี
ประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย SET50” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชี
ประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet)
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ
5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดย
ไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
5.7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดย
ไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่
จํานวนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจํานวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคํานวณ
ตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจํานวนเงินที่ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ก่อนคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่นๆ สําหรับคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”
ในกรณีที่ ก ารสั่ง ซื ้ อหน่ว ยลงทุ น นั้น มีผ ลทํา ให้จ ํานวนหน่ว ยลงทุน ของกองทุนเกิน จํา นวนหน่ว ยลงทุน ที่ไ ด้ รับ อนุมั ติจ ากสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ทั้งนี้ จะให้สิทธิแก่คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย
วิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น
ก่อนคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละ
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รายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
7. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน และ
มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้น
ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน
8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้
บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเป็นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) คําสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
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9. วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย ครั้งแรก
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ใน
ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจ
เป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ข้อกําหนดการขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกําหนด ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวัน
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ทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
และยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.
บริษัทถือว่าคําสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
(4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
(5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ
ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(6) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด
เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้
ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
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ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณี
ที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได้
การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสด
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อม
กันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ที่กําหนดไว้ในโครงการหรือเป็นไปตามประกาศ
กําหนด บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนนั้น
ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
คํานวณได้ ณ วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือ
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หน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสั่งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้า
มี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัท
จัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น
กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่
Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติด
ประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของ
บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
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ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
ตามที่กําหนดไว้ในโครงการข้อ การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดําเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน หรือดอกเบี้ยหรือเงิน
ต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงิน
ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
เข้าเงื่อนไขเรื่อง การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกําหนด
ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถอื หน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ใน
ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.
- กรณีแบบอัตโนมัติ
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บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ใน
อัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตรา
สารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัด
จากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
อื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกําหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนินการนําเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกอง
เดียวกันด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน
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บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายใน
วันและเวลาที่ระบุในหัวข้อ “วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดย
ระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วยลงทุนที่จะออกจาก
กองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และยื่นคําสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการ
สั่งขายคืนที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่
เพียงพอที่จะนําไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นตํ่าที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นําเงินไปซื้อ
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิด
บัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนําไปซื้อ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และ “การหยุดรับคําสั่งซื้อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะเปิดทํา
การสับเปลี่ยนครั้งต่อไป
8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ
ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังนี้
 การกําหนดราคารับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทํา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการที่บริษัทจัดการกําหนดขึ้นเป็น
การทั่วไป ทั้งนี้ วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ใน
ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อกําหนดการขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจ
เป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือการที่ผู้ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิต
จะนําเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิต
กําหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
กรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดําเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้
1) มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือก
ลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น
ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่องมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการ
สั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้น
ตํ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการ
ขายที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และ
คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอก
เงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาใน
การขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการ
ขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายัง
บริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่ง
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และ
ได้ทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น
ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึ่ง
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มูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นรายปี
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
4) การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ทํา
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการ
นําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํ่ากว่าจํานวนขั้นตํ่าที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์
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วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดย
กรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที
โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที่ได้
ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะ
จัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้
ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
7) วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)การขายคืน
หน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติได้โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
8) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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
9) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้รับเอกสารจาก
บริษัทจัดการ
P a g e 49 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
Krung Thai SET50 Fund

KT-SET50

(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน
ดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด
10) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 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 ที่
เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน
ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การ
แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน
และการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทําได้
2) หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมี
ผู้ถอื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
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บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึง
กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท 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) ของตลาดเงินและตลาดทุนใน
วงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการนั้นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลา
ตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนย์ซื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ 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 “กฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่
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FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 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 และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทาง
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน) มีหน้าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี ่ยวข้อง และเพื่อให้บ ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูก พันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่าง
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หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัท
จัดการแจ้งนี้แล้ว 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 เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจ
ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน
หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
6) การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้
(1) มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือก
ลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น
ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื่องมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํ่าของการ
สั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้น
ตํ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการ
ขายที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และ
คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอก
เงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจน
ครบถ้วนก่อนส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัท
ประกันชีวิต และได้ทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้น
ตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกรมธรรม์ ซึ่ง
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มูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าที่กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นรายปี
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
(4) การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ทํา
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวติ โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั้นตํ่า และเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการ
นําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จํานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํ่ากว่าจํานวนขั้นตํ่าที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์
P a g e 55 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
Krung Thai SET50 Fund

KT-SET50

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดย
กรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที
โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที่ได้
ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะ
จัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้
ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
(7) วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)การขายคืน
หน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติได้โดยส่งคําสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
(8) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้
(8.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(8.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(8.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
(8.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
(9) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(9.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้รับเอกสารจาก
บริษัทจัดการ
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(9.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงิน
ดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด
(10) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
7) การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
8) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due
Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิก การทําธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลาย
เหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกั ษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถอื หน่วยลงทุน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาหนังสือ
บริคณห์สนธิสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอํานาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ
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หรือหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ คําว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คําว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมาย
ของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

1

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ค่านายหน้า
ชื่อ
(บาท)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
322,398.76

2

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

234,653.29

18.09%

3

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

233,394.06

18.00%

4

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

208,985.20

16.11%

5

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

184,411.38

14.22%

6

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

106,412.38

8.21%

7

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

6,453.35

0.50%

8

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

165.16

0.01%

อันดับ

รวม

1,296,873.58

อัตราส่วน
ค่านายหน้า
24.86%

100.00%
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
รายละเอียดการลงทุน
KT-SET50
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
3,528,324,777.50
หุ้นสามัญ
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
201,460,395.00
หมวดทรัพยากร
1,048,014,333.50
หมวดเทคโนโลยี
354,436,222.00
หมวดธุรกิจการเงิน
533,974,355.50
หมวดบริการ
869,935,458.80
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
210,830,600.00
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
20,477,610.00
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
289,097,942.00
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
97,860.70
อื่นๆ
19,046,154.36
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
31,085,509.08
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
15,783,858.52
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ
-27,823,213.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,547,370,931.86

%NAV
99.46
5.68
29.54
9.99
15.05
24.52
5.94
0.58
8.15
0.00
0.54
0.88
0.45
-0.78
100.00

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
0.00
0.00
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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ประเภท
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

KT-SET50
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ผู้ออก
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
บมจ. บ้านปู
บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ปตท
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก
บมจ. เงินติดล้อ
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
บมจ. คอมเซเว่น
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บมจ. ราช กรุ๊ป
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
61,026,020.00
72,962,550.00
24,937,250.00
24,508,980.00
43,820,700.00
33,956,500.00
23,732,670.00
32,075,800.00
21,299,025.00
280,329,975.00
47,294,322.00
314,850,000.00
171,684,500.00
88,197,500.00
27,020,290.50
21,426,600.00
32,083,500.00
29,567,350.00
55,182,830.50
168,178,725.00
120,293,700.00
112,481,500.00
36,932,090.00
106,319,700.00
62,472,000.00
79,884,200.00
69,775,225.00
18,818,800.00
74,730,375.00
33,575,890.00
28,892,375.00
37,096,950.00
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ประเภท

KT-SET50
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
มูลค่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ผู้ออก

หุ้นสามัญ
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
หุ้นสามัญ
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
หุ้นสามัญ
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. โอสถสภา
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
หุ้นสามัญ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
หุ้นสามัญ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
หุ้นสามัญ
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
หุ้นสามัญ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
หุ้นสามัญ
บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
หุ้นสามัญ
บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
หุ้นสามัญ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
หุ้นสามัญ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หุ้นสามัญ
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
หุ้นสามัญ
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
หุ้นสามัญ
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นสามัญ
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นสามัญ
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
70,065,100.00
58,011,000.00
20,923,848.00
30,947,000.00
34,856,100.00
187,587,500.00
66,052,000.00
30,810,833.80
21,774,125.00
20,477,610.00
37,219,950.00
53,671,205.00
66,325,000.00
96,987,150.00
25,557,750.00
130,092,000.00
175,915,000.00
45,545,852.00
97,860.70

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
PTR = 40.08%
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th"
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KT-SET50
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง
ตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของกองทุนเปิดกรุงไทย SET50
คือ -40.19%
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่ นแปลง
นโยบายการลงทุน

กองทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

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

ตั้งแต่วัน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
จดทะเบียน
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
กองทุน
1.60% 3.49% 6.67% -1.30%
N/A
N/A
2.42%
0.41% 2.39% 5.76% -1.35%
N/A
N/A
2.68%

KT-SET50-A
30 พฤษภาคม 2560 11.2469 1.81%
Benchmark
0.67%
ความผันผวนของ
11.23% 11.76% 11.79% 12.10% 22.08%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
11.49% 12.08% 11.97% 12.22% 22.29%
ตัวชี้วัด
Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

N/A

N/A

18.52%

N/A

N/A

18.73%

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.95% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.82% ต่อปี

ปี
KT-SET50-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2555

2556

2557

2558

2559

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

2560

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

15.03% -5.68%
15.82% -5.23%

4.65%
5.32%

N/A

N/A

7.37% 13.27% 10.54% 33.80%

13.81%

N/A

N/A

7.56% 13.57% 10.56% 34.16%

13.88%

-12.57% 11.28%
-12.41% 11.76%

* ผลการดําเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที ่เพี ยงพอ แต่ มีค วามอ่ อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิจ และสิ่ง แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้
D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default
Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ
ความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับที่น่าพอใจ
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
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เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู ้ ออกตราสารหนี ้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้ง จะพิจ ารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันใน
การชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กร
ที่ทริสเรทติ้งจัดอั นดับ แต่ข้อมูล ดัง กล่า วยัง ไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ไ ด้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้
นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุใน
การออกประกาศเตื อ นพร้ อ มระบุ “เครดิตพิน ิจ ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกั บ อัน ดั บ เครดิต ปัจ จุ บ ัน 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” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรงตาม
กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
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BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่า นี้ภ ายในประเทศนั ้น ๆมีค วามไม่แ น่น อนในระดับ หนึ ่ง และความสามารถในการชํ า ระหนี้ค ื น ตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทาง
การเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติม
จากอันดับความน่าเชื่อถือที่กําหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
C (tha)
แสดงถึ ง ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แ น่นอนสู ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศ
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หนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากว่า “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย SET50
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า
ไม่เกิน 35%
2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS
ไม่จํากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ไม่เกิน 20%
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
ประกัน
national scale)
5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
จะสูงกว่า
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ
1. 10%หรือ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
2. นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
P a g e 66 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
Krung Thai SET50 Fund
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

KT-SET50
อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

6

5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาํ หนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)

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

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มี
การเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade
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ข้อ

KT-SET50
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating* อยู่ในระดับ
investment grade
6.5.1 reverse repo
6.5.2 OTC derivatives
6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
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หมายเหตุ :
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และ
มีลักษณะตาม 6.6.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

KT-SET50

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน 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 หรือตั๋วสัญญาใช้ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น
เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ กองทุนรวมที่มีอายุโครงการ น้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม
นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
รอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่อายุกองทุน คงเหลือ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มี
1.3 บริษัทเงินทุน
อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 5.1.1 และ 5.1.2
5.1.1 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.1.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.1.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.1.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม
5.1.1.1 หรือ 5.1.1.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
5.1.1.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 ของ ข้อ 5 ส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)
5.1.1.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
5.1.1.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 5.1.1.3.1 – 5.1.1.3.2
5.1.2 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product
limit
ข้อ
6

ประเภททรัพย์สิน
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง(hedging)
6.2 การเข้าทําธุรกรรมderivatives ที่มิใช่เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณีกองทุนรวม ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุกูก 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสาร ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
หนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ต่างประเทศ)
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.
อาจนํามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
(รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตรา
สาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้ บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้ง 4 ชนิด(1)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ(3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

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)

ไม่เกิน 3.745
ไม่เกิน 3.745
ไม่เกิน 3.745
ไม่เกิน 3.745

0.49
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.5140
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.4964
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 0.8025

0.43
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.4272
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.4280
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ไม่เกิน 0.077575
ไม่เกิน 0.077575
ไม่เกิน 0.077575
ไม่เกิน 0.077575

0.03
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.0256
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.0256
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ไม่เกิน 0.214
ไม่เกิน 0.214
ไม่เกิน 0.214
ไม่เกิน 0.214

ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ไม่เกิน 2.14
ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่
เกิน 1,070,000 บาท
ตามที่จา่ ยจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ
0.1605

 ค่าตอบแทนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ดัชนีหลักทรัพย์
ตามที่จา่ ยจริง
(4)
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 3.745
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 3.745

0.00

-

-

-

-

-

0.03

0.0424

0.0342

0.00

0.0188

0.0086

-

-

-

0.49
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.5140
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.4964
ยังไม่เปิดให้บริการ
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KT-SET50

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้ง 4 ชนิด(1)

อัตราตามโครงการ

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ไม่เกิน 3.745
ไม่เกิน 3.745
ตามที่จ่ายจริง

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63-30 เม.ย.64)
(% NAV)
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
1,767,430.96 บาท
911,473.10 บาท

อัตราเรียกเก็บจริง
(1 พ.ค.64-30 เม.ย.65)
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
1,296,873.58 บาท

หมายเหตุ :เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คํานวณ
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อ อัตราตามโครงการ
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63-30 เม.ย.64) (1 พ.ค.64-30 เม.ย.65)
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ยังไม่เรียกเก็บ
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
(1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
(2)
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (1) (3)
(ชนิดสะสมมูลค่า/ชนิดจ่ายเงินปันผล/ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ(2)/ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out)
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสัง่ ซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยน (4)
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 0.50
0.10
0.10
0.10
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อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อ อัตราตามโครงการ
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63) (1 พ.ค.63-30 เม.ย.64) (1 พ.ค.64-30 เม.ย.65)
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ไม่เกิน 0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
(2)
ไม่เกิน 0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน 0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วย
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกําหนด
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกําหนด
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการ หรือนายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

หมายเหตุ *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย SET50
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(4) ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ จ ะคํ า นวณเข้ า ไปในราคาขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เพื ่ อ นํ า เงิ น ดั ง กล่ า วไปชํ า ระเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยหรื อ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
Krung Thai SET50 Fund
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
เป็นไปตามประกาศ

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krung Thai SET50 Fund
1.3. ชือย่อ : KTSET50
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
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 ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริมต้น : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทังนี หากบริษท
ั จัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนทีเพิมอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิดาํ เนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรกได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษท
ั จัดการอาจจะดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : ดูรายละเอียดเพิมเติม
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTSET50A
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 1,000.00 บาท
2.19/08/2565
KTSET50D
มูลค่าขันต่ําของการสังซื
อครังแรก
1,000.00ดการกองทุ
บาท
รายละเอี
ยดโครงการจั
นรวม [0691/2559] หน้า 1 / 49
3. KTSET50R
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 1,000.00 บาท
4. KTSET50I
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 50,000,000.00 บาท

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : ดูรายละเอียดเพิมเติม
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก :
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTSET50A
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 1,000.00 บาท
2. KTSET50D
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 1,000.00 บาท
3. KTSET50R
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 1,000.00 บาท
4. KTSET50I
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก 50,000,000.00 บาท
รายละเอียดเพิมเติม :
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTSET50A
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป 1,000.00 บาท
2. KTSET50D
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป 1,000.00 บาท
3. KTSET50R
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป 1,000.00 บาท
4. KTSET50I
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTSET50A
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
2. KTSET50D
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
3. KTSET50R
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
4. KTSET50I
มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTSET50A
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
2. KTSET50D
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
3. KTSET50R
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
4. KTSET50I
จํานวนหน่วยลงทุนขันต่ําของการสังขายคืน ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTSET50A
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
2. KTSET50D
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
3. KTSET50R
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
4. KTSET50I
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTSET50A
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
2. KTSET50D
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
3. KTSET50R
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
4. KTSET50I
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
19/08/2565
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวมวยลงทุ
[0691/2559]
2.5.
ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000
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ยมการขายหน่
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รายละเอียดเพิมเติม :

4. KTSET50I

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา ไม่กาํ หนด

รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

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 โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศ
แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บลด ยกเว้นมูลค่าขันต่าํ ข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขันต่ําน้อยกว่าทีระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพือรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
สําหรับการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วน
การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ
ประกันภัย เป็นต้น ดังนัน การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรืองมูลค่าขันต่ําของการสังซือ
หน่วยลงทุน มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าํ ของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั
ต่าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายทีจัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือระดมเงินลงทุนจากผูล
้ งทุนทีต้องการโอกาสในการได้รบ
ั ผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทเป็
ี นส่วนประกอบ
ของดัชนีราคา SET50 เพือสร้างผลตอบจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม
SET50

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
 กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
ดัชนีทีใช้อ้างอิง : SET50 INDEX
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน หรือ
ธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : ทีมิได้มีวัตถุประสงค์เพือลดความเสียง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8.
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)
: มุ่งยหวั
งให้ผลประกอบการเคลื
อนไหวตามดั
ชนีชหน้
ีวัดา (passive
19/08/2565
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุนรวม
[0691/2559]
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management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลือนไหวตามดัชนีชีวัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชีวัด (tracking error : “TE”) : 1.50 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
ดัชนีชวัี ดของกองทุนนี คํานวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมี
การเปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งเปลียนแปลงดังกล่าวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิมเติม :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุน
้ ทีเป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึงรวมถึงหุน
้ ทีอยูร่ ะหว่างการเข้าหรือออกจากการ
เป็นหุน
้ ทีเป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน เพือสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผล
ตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไร
ก็ตาม ในขณะใดขณะหนึงกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุน
้ ซึงประกอบเป็นดัชนีราคา SET50 ครบทัง 50 หุน
้ ทังนี ในกรณีทีดัชนี
ราคา SET50 มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคํานวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการเปลียนแปลงดัชนีทกองทุ
ี
นใช้อา้ งอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุน
้ อืนๆ ทีใช้วด
ั ผลตอบแทนของการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
แล้ว และในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการสรรหา คัดเลือกดัชนีทกองทุ
ี
นใช้อา้ งอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็น
ดัชนีราคาหุน
้ อืนๆ ได้ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
สําหรับเงินลงทุนส่วนทีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากทีระบุขา้ งต้น ตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึงหรือ
หลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุน
ได้
กองทุนอาจกูย
้ ม
ื เงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ทังนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพือการเพิมประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้
(non – investment grade), ตราสารหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย์ของ
บริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึงหลักทรัพย์ของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/
หรื
อ ตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุ
(noninvestment
grade)
ทหลั
ี หน้
กทรัาพ4ย์/นนมี
ั 49
19/08/2565
รายละเอีนยได้
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม เฉพาะกรณี
[0691/2559]
การซือขายในตลาดและ/หรือตราสารหนีนันได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะ
ทีกองทุนลงทุนเท่านัน

ทังนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพือการเพิมประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้
(non – investment grade), ตราสารหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย์ของ
บริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
Note)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึงหลักทรัพย์ของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/
หรือ ตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) เฉพาะกรณีทหลั
ี กทรัพย์นนมี
ั
การซือขายในตลาดและ/หรือตราสารหนีนันได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะ
ทีกองทุนลงทุนเท่านัน
กองทุนอาจไม่นบ
ั ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วน
ั ทีจดทะเบียนกองทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุน
รวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทังช่วงระยะเวลาทีกองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงทีผูล
้ งทุนทําการขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึงมีระยะเวลาไม่
เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะ
ี
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อนึง อัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ทีปกติ ซึงอาจมีบางขณะทีไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ อันเนืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ทไม่
ี ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษท
ั จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ใน
โครงการตามวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษท
ั จัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีทีเกิดสภาวการณ์ทีไม่ปกติ หรือกรณีอืนใดทีเกิดจากปัจจัยทีควบคุมไม่ได้ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
หมายเหตุ:
ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย)
เมือเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีทมี
ี เหตุจาํ เป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอืออํานวย ทําให้กองทุนอาจไม่สามารถดํารงส่วนต่างดังกล่าวได้ จึงอาจมีบางขณะทีค่า
Tracking Error มากกว่า ร้อยละ 1.50 ต่อปี ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงค่า Tracking Error ทีใช้ขา้ ง
ต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
เปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ ภายในเวลาทีผูล
้ งทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลดัชนีราคา SET50 Index
(1) ข้อมูลทัวไป
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จด
ั ทําดัชนีเพือใช้แสดงระดับความเคลือนไหวของราคาหลักทรัพย์ราคา SET50 Index
ตังแต่พ.ศ. 2538 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ทมี
ี ขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่าํ เสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นรายย่อยหรือ Free Float ผ่านเกณฑ์ทกํ
ี าหนด เพือใช้เป็นดัชนีอา้ งอิง (Underlying Index) สําหรับการออกสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยเฉพาะการออกตราสารอนุพันธ์
(2) วิธก
ี ารคํานวณดัชนี
SET50 Index ใช้วธ
ิ ก
ี ารคํานวณดัชนีและการปรับฐานการคํานวณดัชนี เช่นเดียวกับการคํานวณ SET Index กล่าวคือ ใช้การ
คํานวณแบบถ่วงน้าํ หนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และมีปรับฐาน การคํานวณ
ดัชนีทก
ุ ครังทีมีการเปลียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทใช้
ี ในการคํานวณ เนืองจากการเปลียนแปลงจํานวนหลักทรัพย์ของหลัก
ทรัพย์ทเป็
ี นผลมาจากเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น การเพิมทุน การแปลงสภาพหลักทรัพย์ประเภทหุน
้ กูเ้ ป็นหุน
้ สามัญ และใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือหุน
้ สามัญของบริษท
ั เป็นต้น
SET50 Index = มูลค่าตลาดรวม ณ วันปัจจุบน
ั (CMV) x 1,000
มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน (BMV)
SET50 Index
วันฐาน

16 สิงหาคม 2538

ค่าดัชนี ณ วันฐาน

1,000 จุด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน SET50 Index ตามรอบทบทวนรายชือ (Periodic Review of Constituent
Companies)
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี
1.เป็นหุน
้ สามัญทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีหลัก
ทรัพย์เข้าใหม่ทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเปลียนแปลงรายชือหลักทรัพย์ระหว่างรอบ ตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด
2.ไม่เป็นหลักทรัพย์ทเข้
ี าข่ายดังต่อไปนี
2.1.อาจถู
กเพิกถอนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพรายละเอี
ย์ฯ
19/08/2565
ยดโครงการจัดการกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 5 / 49
2.2.อยูร่ ะหว่างดําเนินการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2.3. ถูกสังพักการซือขาย (ขึนเครืองหมาย SP) เป็นระยะเวลานาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน SET50 Index ตามรอบทบทวนรายชือ (Periodic Review of Constituent
Companies)
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี
1.เป็นหุน
้ สามัญทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีหลัก
ทรัพย์เข้าใหม่ทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเปลี
ยนแปลงรายชื
อหลั
กทรัพSET50
ย์ระหว่างรอบ ตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่ง
กองทุ
นเปิดกรุ
งไทย
ประเทศไทยกําหนด
2.ไม่เป็นหลักทรัพย์ทเข้
ี าข่ายดังต่อไปนี
2.1.อาจถูกเพิกถอนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.2.อยูร่ ะหว่างดําเนินการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2.3. ถูกสังพักการซือขาย (ขึนเครืองหมาย SP) เป็นระยะเวลานาน
2.4. มีแนวโน้มทีจะถูกพักการซือขายเป็นระยะเวลานาน (เช่น 3 เดือน เนืองจากไม่สามารถนําส่งงบการเงินได้ เป็นต้น)
3.เป็นหลักทรัพย์ทมี
ี มล
ู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 200 ลําดับแรก โดยพิจารณาจากมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลียต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน ทังนี ในกรณีของหลักทรัพย์ ทีได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การ
เปลียนแปลงรายชือหลักทรัพย์ระหว่างรอบทีมีข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดไม่ถึง 3 เดือน จะพิจารณามูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลียต่อวันย้อนหลังตังแต่ วันทีหลักทรัพย์นนเข้
ั
าจดทะเบียนซือขาย
4. เป็นหลักทรัพย์ทีมีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Freefloat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว โดยพิจารณา
ข้อมูลล่าสุดตามรอบระยะเวลาในการทบทวน
5.เป็นหลักทรัพย์ทมี
ี มล
ู ค่าการซือขายอย่างสม่าํ เสมอตามสภาพปกติของตลาด โดยมูลค่าซือขายของหลักทรัพย์นันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าซือขายเฉลียต่อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทหุน
้ สามัญทังตลาดในเดือนเดียวกัน เป็นเวลาไม่ตาํ่
กว่า 9 ใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 สําหรับหลักทรัพย์ทเข้
ี าซือขายน้อยกว่า 12 เดือน แต่มากกว่า 6 เดือน ทังนี กรณี
หลักทรัพย์ทีได้รับการคัดเลือก ตามเกณฑ์การเปลียนแปลงรายชือหลักทรัพย์ระหว่างรอบ มูลค่าซือขายของหลักทรัพย์นัน
ต้องผ่าน เกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของระยะเวลาทีหลักทรัพย์เข้าซือขาย
6.เป็นหลักทรัพย์ทีมีจํานวนหุ้นซือขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน
้ จดทะเบียนของหลักทรัพย์นน
ั ๆ ในเดือนทีมูลค่าซือ
ขายของหลักทรัพย์ผา่ นเงือนไขตามข้อ 5
7.หากมีจาํ นวนหลักทรัพย์ทผ่
ี านเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นน้อยกว่า 105 หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี
7.1. ลดอัตราส่วนของมูลค่าการซือขายเฉลียต่อหลักทรัพย์จากร้อยละ 50 ลงครังละร้อยละ 5 ทังนี การลดอัตราส่วนของ
มูลค่าการซือขายเฉลียต่อหลักทรัพย์ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20
7.2. ลดจํานวนเดือนทีหลักทรัพย์ตอ
้ งผ่านเกณฑ์ดา้ นมูลค่าการซือขายจาก 9 เดือน ลงครังละ 1 เดือน ทังนี ต้องไม่ตาํ่ กว่า 6
เดือน ยกเว้นหลักทรัพย์ทีได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ การเปลียนแปลงรายชือหลักทรัพย์ระหว่างรอบ
7.3. ลดอัตราส่วนของจํานวนหุ้นทีมีการซือขายจากร้อยละ 5 ลงครังละร้อยละ 0.5 ทังนี ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 1 อนึง เพื อให้
ได้หลักทรัพย์ครบตามจํานวนทีกําหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราส่วน ของมูลค่าซือขายเฉลียต่อหลัก
ทรัพย์ หรืออัตราส่วนของจํานวนหุน
้ ทีมีการซือขายลงอีก ทังนี เป็นไป ตามทีคณะทํางานด้านดัชนีเห็นว่าเหมาะสม หลักทรัพย์
ผ่านคุณสมบัตข
ิ า้ งต้น จะได้รบ
ั การจัดลําดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย โดยหลักทรัพย์ในลําดับที 1  50 จะ
เป็นหลักทรัพย์ทเป็
ี นองค์ประกอบของดัชนี SET50 (โดยมีอันดับที 51  55 เป็นรายชือสํารอง)
8.การทบทวนรายชือหลักทรัพย์ทเป็
ี นองค์ประกอบของดัชนี SET50 จะดําเนินการทุกครึงปี ในช่วงเดือนมิถุนายน (สําหรับราย
ชือทีใช้ในช่วงครึงหลังของปี ) โดยใช้ข้อมูลตังแต่ 1 มิถุนายนปีก่อนหน้า ถึง 31 พฤษภาคมของปีททํ
ี าการคัดเลือก และช่วง
เดือนธันวาคม (สําหรับรายชือทีใช้ในช่วงครึงแรกของปีถัดไป) โดยใช้ข้อมูลตังแต่ 1 ธันวาคมปีกอ
่ นหน้า ถึง 30 พฤศจิกายน
ของปีททํ
ี าการคัดเลือก
(3) การปรับฐานการคํานวณดัชนี
• เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทีใช้ในการคํานวณ เนืองจากการ
เปลียนแปลงจํานวนหุน
้ ของหลักทรัพย์ทเป็
ี นผลมาจากเหตุการณ์ตา่ งๆ
• เมือมีการใช้หลักทรัพย์รายการใหม่ทุกๆ ครัง จะต้องมีการปรับฐานคํานวณเพือให้คา่ ดัชนีมค
ี วามต่อเนืองอยูเ่ สมอ ซึงเป็นวิธี
การเดียวกับทีใช้สาํ หรับการคํานวณ SET Index ในปัจจุบน
ั โดยการปรับฐานดัชนีจะดําเนินการในทํานองเดียวกันกับกรณีทีมี
หลักทรัพย์ถูกเพิกถอนและมีหลักทรัพย์เข้าใหม่ตามแต่กรณี
วิธีการคํานวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
การคํานวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์ให้สะท้อนออกมาในค่าดัชนี ทังผลตอบแทนทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ทลงทุ
ี
น (Capital gain/loss) สิทธิในการจองซือหุน
้ (Rights) ซึงเป็นสิทธิทให้
ี แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เดิมใน
การซือหุน
้ เพิมทุน ซึงมักจะให้สท
ิ ธิซอในราคาที
ื
ต่าํ กว่าราคาตลาด ณ ขณะนัน และเงินปันผล (Dividends) ซึงเป็นส่วนแบ่งของ
กําไรทีจ่ายให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หุน
้ โดยมีสมมติฐานเพิมเติมว่าเงินปันผลทีได้รบ
ั นีจะถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ดว้ ย (Reinvest)
TRIt = TRIt1* (1+Daily Total Returnt)
โดยที
TRIt = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันปัจจุบน
ั
TRIt1 = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันก่อนหน้า
Daily Total Returnt = ผลตอบแทนรวมของดัชนี ณ วันปัจจุบน
ั
SET50 TRI
วันฐาน
ค่าดัชนี ณ วันฐาน

2 มกราคม 2545
1,000 จุด
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ค่าดัชนี ณ วันฐาน

1,000 จุด
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ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุน :
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารทุน
1.1 หุน
้
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้ (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นหุน
้ หรือ share warrants
1.5 ตราสารทุนอืนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1  1.4 ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิมเติม
2 ตราสารหนี
2.1 พันธบัตร
2.2 ตัวเงินคลัง
2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
2.4 ตัวแลกเงิน
2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน
2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
2.8 ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 2.1  2.7 ตามทีสํานักงานก.ล.ตกําหนดเพิมเติม
3 ตราสารกึงหนีกึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
4 ศุกูก
5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
ทังนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ ทังนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed
fund) ซึงมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1. ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
2. อัตราดอกเบีย
3. เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
4. ทองคํา
5. น้าํ มันดิบ
6. ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร ตาม 1. – 5. หรือ 8.
7. ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 6.
8. underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ทังนี ส่วนที 3  ส่วนที 6 เป็นไปตามประกาศ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนีจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีประกาศกําหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิทีจะได้รับเงินปันผล
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
ชือย่อ คําอธิบายเพิมเติม
หน่วยลงทุน
KT
เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
1. ชนิดสะสมมูลค่า
SET50
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
A
 เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอ
KT
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิตบ
ิ ค
ุ คล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอ
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
SET50
จากเงินปันผล รวมถึงมีสท
ิ ธิได้รบ
ั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบต
ั เิ ป็นไปตามเกณฑ์/
D
เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
KT
3. ชนิดขายคืนหน่วย
เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอจาก
SET50
ลงทุนอัตโนมัติ
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
R
เหมาะสําหรับผูล
้ งทุนประเภทนิตบ
ิ ค
ุ คล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนรับรายได้สม่าํ เสมอ
KT
4. ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน
จากเงินปันผล รวมถึงมีสท
ิ ธิได้รบ
ั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบต
ั เิ ป็นไปตามเกณฑ์/
SET50I
เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
รายละเอียดเพิมเติม :
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และ
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต
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/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซือคืนทีใช้ในการรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 บริษัทจัดการ
 19/08/2565
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
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5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :

ขายและรับซือคืนทีใช้ในการรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
กองทุ
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั
งแรก น
: เปิดกรุงไทย SET50
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :


6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
7.4.1 กรณีแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน : มี
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครังแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืน ซึงคํานวณตามหัวข้อ
“วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี
7.4.1.1 วิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี
(1) การรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน โดยกรอกใบคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตังแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น.
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บริษท
ั ถือว่าคําสังขายคืนทีได้รบ
ั หลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสังขายคืนสําหรับวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนครังถัดไป
ทังนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบโดยทันทีในกรณีทมี
ี ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืน

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี
(1) การรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนที
ระบุไว้ในนข้
บซือคืน โดยกรอกใบคําสังขายคืนหน่วย
กองทุ
เปิอด7.5
กรุระยะเวลาในการรั
งไทย SET50
ลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (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 หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (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 หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใด
ในทํานองเดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(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
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 "การไม่ขายหรือไม่
รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทีบริษท
ั จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุน

19/08/2565
ดการกองทุ
นรวม
า 10นด้/ว49
ในกรณี
ทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัรายละเอี
ดการจะคํยาดโครงการจั
นวณจํานวนเงิ
นทีสังขายคื
นโดย[0691/2559]
คูณจํานวนหน่วหน้
ยลงทุ
ย
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการรับซือคืนนัน

ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนันตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินทีผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนแต่ละรายสังขายคืนมา
นัน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลือนกําหนดการชํ
าระเงิน
าขายคื
วยลงทุ
นคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
กองทุ
นค่เปิ
ดกรุนงหน่
ไทย
SET50
รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผส
ู้ 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
่ าม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูต
่ าม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีเหลืออยูท
่ งหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ทังหมด
นันด้วยวิธก
ี ารเดียวกับหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนและทําให้เกิดการรับซือคืนหน่วยลงทุนทังหมดนัน ทังนี หากมี
การเปลียนแปลงมูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วันเพือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผล
ู้ งทุนทราบ
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนตามการสังขายคืนหน่วยลงทุนทีสมบูรณ์ ซึงเป็นไปตามเงือนไขข้างต้น
เท่าทีบริษท
ั จัดการสามารถรับซือคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน
บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนัน
7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน : 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 วันทําการนับตังแต่
วันถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของ
บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตกลงสังขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 11
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(3)
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืรายละเอี
นหน่วยลงทุ
นอัตโนมัตด
ิ ทุการกองทุ
กรายตกลงยิ
นยอมให้
บริษัทจัดการดํ
เนิน/ การ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยังการดําเนินการดังกล่าว ทังนี การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ

บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตกลงสังขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกองทุ
ณ วันทํน
าการรั
ซือคื
หน่วยลงทุ
นตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยจะใช้มูลค่า
เปิดบกรุ
งนไทย
SET50
หน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 11
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยังการดําเนินการดังกล่าว ทังนี การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีกองทุน
ลงทุน หรือดอกเบียหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน และ
จะรายงานการไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
พร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
7.4.3 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันรับ
ซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิด
บัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรบ
ั ซือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุง
ไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
ตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ และ
จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทังนี บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของ
สินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10
ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษท
ั จัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนสังจ่ายผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียต
์ ามทีอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
 กรณีแบบดุลยพินจ
ิ ของผูล
้ งทุน
บริษท
ั จัดการจะเปิดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครังแรก หากกรณีวน
ั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการสังขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทก
ุ วันทําการ ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการ –
15.30 น.
 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปี
ละ 4 ครัง ในอัตราทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าทีเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการก่อนวันรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด หากในกรณี
ทีวันทีกําหนดในการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิ ป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนใน
วันทําการถัดไป โดยบริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ี
มีรายชืออยู่ตามหลักฐานทีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตข
ิ องผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ ก
ุ รายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5
วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึนอยูก
่ บ
ั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ
และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะได้รบ
ั หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการ
นับตังแต่วันถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับ
เปลียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอืนได้ โดยเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาด
เงิน กองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
ใดๆ ทังสิน ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการ
เปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ และจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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รายละเอี
7.7.
การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ต้องแจ้ยงดโครงการจั
ล่วงหน้า ดการกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 12 / 49

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :

เปลียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอืนได้ โดยเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาด
เงิน กองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
ใดๆ ทังสิน ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบริษท
ั จัดการ
เปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังกองทุ
ได้โดยขึ
นอยู
ก
่
บ
ั
ดุ
ล
ยพิ
น
จ
ิ
ของบริ
ษ
ท
ั
จั
ด
การ
และจะแจ้
ง
ให้
ผ
ถ
้
ู
อ
ื
หน่
ว
ยลงทุ
นทราบ
นเปิดกรุงไทย SET50
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
1.การรับซือคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวต
ิ หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตาม
เงือนไขและวิธีการทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการขายคืนหน่วยลงทุน
เงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธก
ี ารนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามที
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะ
เวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ได้สง่ คําสังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษท
ั จัดการแล้ว โดยบริษัท
ประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนมายังบริษท
ั จัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ ได้รบ
ั คําสังขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั ประกันชีวต
ิ และได้ทํา
รายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต
ตามจํานวนขันต่ําและเงือนไขทีระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็นประจําทุกเดือนเพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอืนใด ตามอัตราและวิธีการที
กําหนดในกรมธรรม์ ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ทีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จา่ ยล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเปิดเผยเพิม
เติมในเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
2. การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีบริษท
ั
จัดการได้ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ มีหน้าทีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื
กรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้ทาํ รายการรับซือคืนหน่วยลงทุน ซึงวิธีการรับค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน ทังนี เพือเป็นไปตามข้อ
กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาปรับปรุง เปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน
เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทังนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีทวัี นทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียน
หน่วยลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือน
การซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออืนๆ ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

8.2.
รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติรายละเอี
ม:
19/08/2565
ยดโครงการจัดการกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 13 / 49
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนแทน โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) บริษท
ั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทเข้
ี าเหตุใดเหตุหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1. เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2. แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
3. แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทังนี
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
เครืองมือบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
1.
ชือย่อ : KTSET50A

เครืองมือการกําหนดให้ผล
ู้ งทุนเป็นผูร
้ บ
ั ภาระค่าใช้จา
่ ย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซือขายใด โดยมีมูลค่าตังแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สน
ิ หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริ
ษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแตกต่างกันในแต่
ละวันทํายการที
มีการใช้ดเการกองทุ
ครืองมือนีนรวม [0691/2559] หน้า 14 / 49
19/08/2565
รายละเอี
ดโครงการจั
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้
นทุนในการซื
พย์สSET50
ินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
กองทุ
นเปิดอขายทรั
กรุงไทย
เพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือปรับเพิมระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษท
ั จัดการหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
การปรับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิดว
้ ยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
รายละเอียดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน ทังนีโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข
ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า swing threshold ทีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครือง
มือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา swing factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิม
ไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ
ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนที
ชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
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าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้รายละเอี
นทุนในการซื
อขายทรั
ย์สน
ิ ของกองทุ
น (AntiDilution
levies
ADLs)
กองทุนรวมทัวไป

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ
ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้กองทุ
วทีเกียวข้
อ
งกั
บ
การใช้
เ
ครื
องมื
อ
swing
pricing
ในวั
น
ทํ
าการนัน แม้หากภายหลัง
นเปิดกรุงไทย SET50
ปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนที
ชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษท
ั จัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ
ทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า ADLs threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี
(1) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
(2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
ซึงบริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่างกัน
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องการการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียก
เก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผูท
้ ทํ
ี ารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs threshold ทีบริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อ
กําหนดเพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะกําหนดได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนที
บริษท
ั จัดการกําหนด
อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
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บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนที
บริษท
ั จัดการกําหนด
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

การกําหนดเงือนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทัวไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษท
ั จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีทีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ในกรณีที มีการใช้ Notice period และมีเหตุททํ
ี าให้ตอ
้ งใช้เครืองมืออืนด้วย บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
บต
ั ก
ิ บ
ั คําสังที
ได้จาก Notice period นันเช่นเดียวกับคําสังทีได้ตามปกติในวันทีทํารายการด้วย ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครืองมืออืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครืองมืออืน ๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลด Notice period ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice
period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการและในหนังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทัวไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
โดยบริษท
ั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซือ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอืนๆทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ทีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทไม่
ี ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุน มีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
บริษท
ั จัดการจะพิจารณากําหนดวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตาํ่ กว่า Redemption Gate ขันต่าํ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ในโครงการ
คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
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หลั
งของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่รายละเอี
วยลงทุนยออก
หรือบริษดัทการกองทุ
จัดการอาจเปิ
ดให้
มีการยกเลิกคํหน้
าสังรั
ซือคื
น
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีส่งคําสังดังกล่าวได้

basis) ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตาํ่ กว่า Redemption Gate ขันต่าํ และกองทุ
gate period
ากกว่าSET50
ระดับเพดานทีระบุไว้ในโครงการ
นเปิดจะไม่
กรุงมไทย
คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสังรับซือคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีส่งคําสังดังกล่าวได้
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขันต่ําทีระบุในโครงการและหรือปรับเพิมหรือลด gate period ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิมได้ไม่เกินกว่าทีระบุไว้ในโครงการ ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บซือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษท
ั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชักช้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
 การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ
2.
ชือย่อ : KTSET50D

เครืองมือการกําหนดให้ผล
ู้ งทุนเป็นผูร
้ บ
ั ภาระค่าใช้จา
่ ย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซือขายใด โดยมีมูลค่าตังแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สน
ิ หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือปรับเพิมระยะเวลาการถือครอง
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บริษท
ั จัดการหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นีกองทุ
เงินจากนLiquidity
ทีเรีSET50
ยกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
เปิดกรุงFee
ไทย
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือปรับเพิมระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษท
ั จัดการหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
การปรับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิดว
้ ยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
รายละเอียดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน ทังนีโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข
ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า swing threshold ทีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครือง
มือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา swing factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิม
ไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ
ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนที
ชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
19/08/2565
ดการกองทุ
นรวม [0691/2559]
า 19 / 49
บริ
ษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซืรายละเอี
อขายหน่ยวดโครงการจั
ยลงทุนทีสะท้
อนต้นทุนในการซื
อขายทรัพย์สินหน้
ของกองทุ
น
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ

ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วกองทุ
ยลงทุนนเปิดกรุงไทย SET50
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษท
ั จัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ
ทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า ADLs threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี
(1) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
(2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
ซึงบริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่างกัน
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องการการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียก
เก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผูท
้ ทํ
ี ารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs threshold ทีบริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อ
กําหนดเพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะกําหนดได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนที
บริษท
ั จัดการกําหนด
อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

การกําหนดเงือนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทัวไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษท
ั จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ
19/08/2565
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รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี

กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

การกําหนดเงือนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคื
นหน่น
วเปิ
ยลงทุ
น (Notice
period)
กองทุ
ดกรุ
งไทย SET50
กองทุนรวมทัวไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษท
ั จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีทีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ในกรณีที มีการใช้ Notice period และมีเหตุททํ
ี าให้ตอ
้ งใช้เครืองมืออืนด้วย บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
บต
ั ก
ิ บ
ั คําสังที
ได้จาก Notice period นันเช่นเดียวกับคําสังทีได้ตามปกติในวันทีทํารายการด้วย ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครืองมืออืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครืองมืออืน ๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลด Notice period ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice
period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการและในหนังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทัวไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
โดยบริษท
ั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซือ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอืนๆทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ทีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทไม่
ี ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุน มีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
บริษท
ั จัดการจะพิจารณากําหนดวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตาํ่ กว่า Redemption Gate ขันต่าํ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ในโครงการ
คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสังรับซือคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีส่งคําสังดังกล่าวได้
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
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บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสังรับซือคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีส่งคําสังดังกล่าวได้

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขันต่ําทีระบุในโครงการและหรือปรับเพิมหรือลด gate period ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิมได้ไม่เกินกว่าทีระบุไว้ในโครงการ ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บซือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษท
ั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชักช้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
 การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ
3.
ชือย่อ : KTSET50R

เครืองมือการกําหนดให้ผล
ู้ งทุนเป็นผูร
้ บ
ั ภาระค่าใช้จา
่ ย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซือขายใด โดยมีมูลค่าตังแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สน
ิ หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือปรับเพิมระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษท
ั จัดการหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
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บริ
ษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุ
นทุกชนิ
มาใช้ในการพิ
จารณาและหรื
ดสินใจเรืองต่าหน้
ง ๆาที22
เกียวข้
การการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน

โครงการ และหรือปรับเพิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือปรับเพิมระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษท
ั จัดการหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
การปรับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิดว
้ ยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
รายละเอียดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน ทังนีโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข
ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า swing threshold ทีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครือง
มือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา swing factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิม
ไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ
ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนที
ชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษท
ั จัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ
ดโครงการจั
ทํ19/08/2565
าได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงืรายละเอี
อนไข ณยขณะนั
น ๆ ดการกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 23 / 49
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยบริษัท

รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษท
ั จัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ
ทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า ADLs threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี
(1) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
(2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
ซึงบริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่างกัน
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องการการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียก
เก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผูท
้ ทํ
ี ารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs threshold ทีบริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อ
กําหนดเพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะกําหนดได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนที
บริษท
ั จัดการกําหนด
อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

การกําหนดเงือนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทัวไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษท
ั จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
19/08/2565
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
[0691/2559]
า 24
49
การในการพิ
จารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที
บริษท
ั จัด
การกําหนด โดยพิ
จารณาปั
จจัยต่
าง ๆ ทีเกียวข้อหน้
ง ได้
แก่/การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน

จะต้องแจ้งบริษท
ั จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
เปิดกรุ
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สกองทุ
น
ิ สุทธิขน
องกองทุ
น งไทย SET50
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีทีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ในกรณีที มีการใช้ Notice period และมีเหตุททํ
ี าให้ตอ
้ งใช้เครืองมืออืนด้วย บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
บต
ั ก
ิ บ
ั คําสังที
ได้จาก Notice period นันเช่นเดียวกับคําสังทีได้ตามปกติในวันทีทํารายการด้วย ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครืองมืออืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครืองมืออืน ๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลด Notice period ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice
period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการและในหนังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทัวไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
โดยบริษท
ั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซือ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอืนๆทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ทีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทไม่
ี ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุน มีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
บริษท
ั จัดการจะพิจารณากําหนดวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตาํ่ กว่า Redemption Gate ขันต่าํ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ในโครงการ
คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสังรับซือคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีส่งคําสังดังกล่าวได้
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้
บริ
ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแตกต่
างกัยนดโครงการจั
ในแต่ละวันทํดาการกองทุ
การทีมีการใช้
องมือนี
19/08/2565
รายละเอี
นรวมเครื[0691/2559]
หน้า 25 / 49
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า

หน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
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ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขันต่ําทีระบุในโครงการและหรือปรับเพิมหรือลด gate period ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิมได้ไม่เกินกว่าทีระบุไว้ในโครงการ ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บซือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษท
ั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชักช้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
 การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ
4.
ชือย่อ : KTSET50I

เครืองมือการกําหนดให้ผล
ู้ งทุนเป็นผูร
้ บ
ั ภาระค่าใช้จา
่ ย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซือขายใด โดยมีมูลค่าตังแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สน
ิ หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือปรับเพิมระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษท
ั จัดการหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

19/08/2565
รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
26 / 49
การปรั
บมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิดว
้ ยสูตรการคํานวณที
สะท้อยนต้
นทุนในการซื
อขายทรั
พย์ส[0691/2559]
น
ิ ของกองทุนหน้
รวมา (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
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อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
การปรับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิดว
้ ยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing
รายละเอียดเพิมเติม
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน ทังนีโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข
ณ ขณะนัน ๆ
ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า swing threshold ทีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครือง
มือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา swing factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิม
ไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ
ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนที
ชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษท
ั จัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ
ทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
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รายละเอี
สามารถดํ
าเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนั
น ๆ ยดโครงการจัดการกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 27 / 49
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุน

ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ
ทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิ
จารณาเป็
ไปตามนโยบายและแนวทางที
บริษท
ั จัดการกําหนด โดยบริษัท
กองทุ
นเปิดนกรุ
งไทย SET50
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า ADLs threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี
(1) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
(2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
ซึงบริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่างกัน
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้
เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องการการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียก
เก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผูท
้ ทํ
ี ารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs threshold ทีบริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อ
กําหนดเพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะกําหนดได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนที
บริษท
ั จัดการกําหนด
อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยทียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

การกําหนดเงือนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทัวไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษท
ั จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้
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บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีทีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
นเปิดาเนิ
กรุ
งไทยภายในเวลาและเงื
SET50
จากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพืกองทุ
อให้สามารถดํ
นการได้
อนไข ณ ขณะนันๆ
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีทีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ในกรณีที มีการใช้ Notice period และมีเหตุททํ
ี าให้ตอ
้ งใช้เครืองมืออืนด้วย บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
บต
ั ก
ิ บ
ั คําสังที
ได้จาก Notice period นันเช่นเดียวกับคําสังทีได้ตามปกติในวันทีทํารายการด้วย ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครืองมืออืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครืองมืออืน ๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลด Notice period ได้ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice
period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการและในหนังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทัวไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
โดยบริษท
ั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซือ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอืนๆทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ทีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทไม่
ี ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุน มีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
บริษท
ั จัดการจะพิจารณากําหนดวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตาํ่ กว่า Redemption Gate ขันต่าํ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ในโครงการ
คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสังรับซือคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีส่งคําสังดังกล่าวได้
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขันต่ําทีระบุในโครงการและหรือปรับเพิมหรือลด gate period ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิมได้ไม่เกินกว่าทีระบุไว้ในโครงการ ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริ
ษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บซือคืนหน่วยลงทุนหรื
อสับเปลี
ยนหน่วยลงทุ
นเกินกว่า น
Redemption
Gate ที ประกาศใช้
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บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก

ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption กองทุ
Gate ทีน
แตกต่
งกันงในแต่
นทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
เปิดากรุ
ไทยละวั
SET50
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บเพิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขันต่ําทีระบุในโครงการและหรือปรับเพิมหรือลด gate period ตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิมได้ไม่เกินกว่าทีระบุไว้ในโครงการ ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บซือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษท
ั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชักช้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
การการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
 การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ
ทังนี การไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน จะเป็นไป
ตามทีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการซือขายหน่วยลงทุนโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบของผู้
ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอืนใดดังต่อไปนี ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผล
ู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(1) การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม
อนึง การไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทีมิใช่ราย
ย่ อ ย และกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอืนใดทีจะมีแก้ไขหรือเพิมเติมต่อไป
ทังนี การไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอนนอกจากนี
ื
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรือง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอืนใดทีจะมีแก้ไขหรือเพิมเติมต่อไป
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือตามคําสังซือหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี
ก) คําสังซือทีจะมีผลให้ผล
ู้ งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ข) บริษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการสังซือหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เป็นไปตามประกาศ
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13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

ก) คําสังซือทีจะมีผลให้ผล
ู้ งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ข) บริษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการสังซือหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ

กองทุ
12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุ
น :นเปิดกรุงไทย SET50
เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชือย่อ
รายละเอียด
1. KTSET50A
ไม่จา่ ย
2. KTSET50D
จ่าย
3. KTSET50R
ไม่จา่ ย
4. KTSET50I
จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครัง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสินสุดตามช่วงเวลาทีบริษท
ั จัดการ
เห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิมขึนในสินทรัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีทีจะ
จ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี ทังนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้
เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิมขึนในรอบระยะเวลาบัญชีทจะที
ี
จ่ายเงินปันผลนัน
 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถทราบได้ 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
บริษทจัดการขอสงวนสิทธิทอาจจ่
ี
ายเงินปันผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารทีต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนทีขายในช่วงเวลาที
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง และจะถือ
ปฏิบัติเพิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษท
ั จัดการจะไม่นาํ เงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทุน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
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15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :

ปฏิบัติเพิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษท
ั จัดการจะไม่นาํ เงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1. KTSET50A
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. KTSET50D
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. KTSET50R
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. KTSET50I
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.745
3.745
3.745
3.745

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จา่ ยทีเกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบญ
ั ชีทผ่
ี านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชือย่อ
1. KTSET50A

2. KTSET50D

3. KTSET50R

4. KTSET50I

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมี
การคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมี
การคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมี
การคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.8025 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีมี
การคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชือย่อ
1. KTSET50A

2. KTSET50D

19/08/2565
3. KTSET50R

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.077575 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.077575 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.077575 ต่อ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 32 / 49
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย

1. KTSET50A

2. KTSET50D

3. KTSET50R

4. KTSET50I

จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.077575 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรั
พย์สินนทัเปิ
งหมด
ด้วยมูSET50
ลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
กองทุ
ดกรุหังกไทย
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.077575 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.077575 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชือย่อ
1. KTSET50A

2. KTSET50D

3. KTSET50R

4. KTSET50I

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าใช้จา่ ยทีเกียวเนืองกับกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
ของกองทุนเฉลียเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนา
แนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
19/08/2565
ยดโครงการจั
การกองทุ
นรวม
[0691/2559]
49ที
(ข)
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดรายละเอี
ตังกองทุน
ค่าจดทะเบียดนทรั
พย์สน
ิ เป็
นกองทุ
นรวม และค่าหน้
ใช้าจา่ 33
ยต่/างๆ
เกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าใช้จา่ ยทีเกียวเนืองกับกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั
งแรกจะจ่
ยตามจํ
านวนที
จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
กองทุ
นเปิดากรุ
งไทย
SET50
ของกองทุนเฉลียเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนา
แนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดตังกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุนรวม และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที
เกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จา่ ยเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการ
ตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรกองทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุนใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจัด
ทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน รายงานประจําปีถงึ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และค่าใช้
จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง การใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามทีจ่ายจริง และค่าใช้จา่ ยหรือค่า
ธรรมเนียมทีเกิดขึนจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพือนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ทีเกียวข้องกับกองทุน ตาม
ทีจ่ายจริง
(ซ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ฌ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(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) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือขาย
หลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบีย เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จา่ ยอืนๆ (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
้ งทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึงบริษท
ั จัดการจัดทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุนของกองทุนซึงเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี

รายละเอี
ยดโครงการจั
ดาการกองทุ
นรวม
[0691/2559]
หน้
ทั19/08/2565
งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนเป็
นอัตราที
รวมภาษีมูลค่
เพิมและภาษี
อืนใดในทํ
านองเดีย
วกัาน34 / 49
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ

ทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนโดยบริษท
ั จัดการจะเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอัตราทีกําหนดในกรณีทมี
ี คา่ ใช้จา่ ยตามข้อ (4)
บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชีชวนฉบับข้อมูลสําคัญทีผูล
้ งทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึงบริษท
ั จัดการจัดทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุนของกองทุนซึงเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนเป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ งๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี
ชือย่อ
1. KTSET50A
2. KTSET50D
3. KTSET50R
4. KTSET50I

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
หน่วยลงทุน

3.00 ของมูลค่า
3.00 ของมูลค่า
3.00 ของมูลค่า
3.00 ของมูลค่า

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

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี
ชือย่อ
1. KTSET50A
2. KTSET50D
3. KTSET50R
4. KTSET50I

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3.00 ของ
3.00 ของ
3.00 ของ
3.00 ของ

รายละเอียดเพิมเติม :
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ
คืนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนกับผู้
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ลงทุ
นแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งรายละเอี
ให้ผล
ู้ งทุน
ทราบรายละเอี
ยดล่วงหน้นารวม
ไม่นอ
้ [0691/2559]
ยกว่า 7 วัน โดยจะปิ
ดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ
คืนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
คืน (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

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1. KTSET50A
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. KTSET50D
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. KTSET50R
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. KTSET50I
มูลค่าหน่วยลงทุน

3.00 ของ
3.00 ของ
3.00 ของ
3.00 ของ

รายละเอียดเพิมเติม :
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
SET50 เว้นแต่ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปฎิบต
ั ไ
ิ ม่เป็นไปตามเงือนไขการลงทุนตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดบริษท
ั จัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (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

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชือย่อ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1. KTSET50A
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. KTSET50D
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. KTSET50R
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. KTSET50I
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3.00
3.00
3.00
3.00

รายละเอียดเพิมเติม :
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตโิ ดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
SET50 เว้นแต่ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปฎิบต
ั ไ
ิ ม่เป็นไปตามเงือนไขการลงทุนตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดบริษท
ั จัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
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อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบราย

ธรรมเนียมดังกล่าว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
SET50 เว้นแต่ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปฎิบต
ั ไ
ิ ม่เป็นไปตามเงือนไขการลงทุนตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดบริษท
ั จัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
ทังนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราทีไม่เท่ากัน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (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) : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
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) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือคืน
หน่วยลงทุน เพือนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมในการสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์ ตามทีกองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมือสังซือหรือสังขายหลักทรัพย์
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
19/08/2565
รวม
[0691/2559]
หน้า ย
37
เดี
ยวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกัรายละเอี
บภาษีมล
ู ยค่ดโครงการจั
าเพิม ภาษีธดรุ การกองทุ
กิจเฉพาะ นหรื
อภาษี
อืนใดในทํานองเดี
วกั/น49
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ งๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทังหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีขอให้บริษท
ั จัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซงเป็
ึ นกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราทีนาย
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
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
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูล
้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราทีแตกต่างจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ เพิมเติม ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามทีบริษท
ั
ประกันชีวต
ิ กําหนด

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันทีคํานวณนันเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิน
เดือน
 ค่าใช้จา่ ยเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน
 ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลักทรัพย์ ซึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซือหลักทรัพย์เมือมีการซือหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์
 บริษท
ั จัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จา่ ยนันจริง
ทังนี การตัดค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสมาคมบริษท
ั นักบัญชีและผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
การดําเนินการในกรณีทีมีการเพิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน
การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิมค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย
1.1 ตามทีระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีระบุในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิมขึน

1.1.2 เกินอัตราทีระบุไว้ในโครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ3 และแจ้งให้สาํ นักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที
เปลียนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิมขึน และแจ้งให้สาํ นักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที
เปลียนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพือ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย
2.1 ตามทีระบุไว้ในโครงการ
19/08/2565

เปิดเผย2 ให้ผล
ู้ งทุนทราบ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 38 / 49
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีมี
การเรียกเก็บลดลง

ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที
เปลียนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพือ
กองทุ
นเปิดกรุงไทย SET50
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย
2.1 ตามทีระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผล
ู้ งทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีมี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากทีระบุไว้ในโครงการ

ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถอ
ื ว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรืองดังกล่าว

1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิมขึน
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง
3
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
2

15.6. หมายเหตุ :

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการตามที
ประกาศสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนด ซึงได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีหลักการดัง
กล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึนในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นทียอมรับ เป็นสากล โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน
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 กรณีวันแรกของการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ 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 การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย
ให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอืนเพิมเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของ
บริ
ษ
ั
ท
จั
ด
การ
และสถานที
ติ
ด
ต่
อ
ทุ
ก
แห่
ง
ของผู
้
ส
นั
บ
สนุ
น
การขายหรื
อ
รั
บ
ซื
อคื
นการกองทุ
(ถ้ามี) นรวม [0691/2559] หน้า 39 / 49
19/08/2565
รายละเอียดโครงการจัด
ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทังนี มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีคํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย
ให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

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) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทังมียอดซือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000
บาท
กองทุน
ชนิดขายคืน
ชนิดสะสม
ชนิดจ่าย ชนิดผูล
้ งทุน
รวม
หน่วย
มูลค่า
เงินปันผล
สถาบัน
ลงทุนอัตโนมัติ
(ยังไม่เปิด
(ยังไม่เปิด
(ยังไม่เปิด
บริการ)
บริการ)
บริการ)
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทจํ
ี าหน่ายได้หลัง
15,000.00

15,000.00


หักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท)
ผลประโยชน์ทีเกิดขึนในวันแรก 3,000
บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,000.00
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยัง
ไม่เปิดบริการ)

3,000.00


 ชนิดสะสมมูลค่า
3,000x15,000/15,000 = 3,000
 ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ)
 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิด
บริการ)
รายการค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับหน่วย
ไม่มี

ไม่มี


ลงทุนแต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
18,000.00

18,000.00


ของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =
(0.53)

(0.53)


1.07%
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
(0.11)

(0.11)


0.214%
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(0.02)

(0.02)


(+vat) = 0.0428%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
17,999.34

17,999.34


จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
1,500.0000
 1,500.0000


มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
11.9995

11.9995


วันต่อมา ทําการเพิมหน่วยจากการซือหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซือหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ทีเกิดขึน 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทังเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต,ิ ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน เพิมเติม โดยชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติมียอดซือ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซือ 100,000 บาท และชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน มียอดซือ
5,000,000 บาท
กองทุน
ชนิดขายคืน
ชนิดสะสม
ชนิดจ่าย
ชนิดผูล
้ งทุน
รวม
หน่วย
มูลค่า
เงินปันผล
สถาบัน
ลงทุนอัตโนมัติ
(เปิดให้
(เปิดให้
(เปิดให้
บริการ)
บริการ)
บริการ)
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนของวัน
17,999.34

17,999.34


ก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิมลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า
 ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน
19/08/2565
ผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึน จํานวนเงิน 100
บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00



3,000.00





20,999.34

20,999.34
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100.00

ปรับปรุงมูลค่าเพิมลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า
 ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน
ผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึน จํานวนเงิน 100
บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ชนิดสะสมมูลค่า = 100 x 20,999.34
/ 20,999.34= 100
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =
1.07%
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214%
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

3,000.00

3,000.00
กองทุ
นเปิดกรุงไทย SET50
20,999.34







20,999.34







100





21,099.34



21,099.34





(0.62)



(0.62)





(0.12)



(0.12)





(0.02)



(0.02)





21,098.58
1,750.0083
12.0562





21,098.58
1,750.0083
12.0562









100.00

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

มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิมลดหน่วยลงทุน
ของวันทําการก่อนหน้า

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

21,098.58



 ขายหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ 50,000 บาท

50,000.00

50,000.00

 รับซือคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท
 ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่าย
เงินปันผล 100,000 บาท
 ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน 5,000,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึน จํานวนเงิน
500 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัต=
ิ 500 x 50,000.00 /
5,166,098.58= 4.84
 ชนิดสะสมมูลค่า = 500 x
16,098.58 / 5,166,098.58= 1.56

(5,000.00)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 500 x
100,000.00/
5,166,098.58= 9.68
 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน = 500 x
5,000,000/ 5,166,098.58=
483.92
19/08/2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

21,098.58

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน


(5,000.00)

100,000.00

100,000.00

5,000,000.00
5,166,098.58



5,000,000.00
50,000.00

16,098.58

100,000.00

5,000,000.00

500.00
4.84
1.56

9.68

483.92
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5,166,598.58
50,004.84
16,100.14
100,009.68 5,000,483.92

16,098.58 / 5,166,098.58= 1.56
 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 500 x
100,000.00/
5,166,098.58= 9.68
 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน = 500 x
5,000,000/ 5,166,098.58=
483.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ต่อวัน (/365)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า
และชนิดจ่ายเงินปันผล
(+vat) = 1.07%
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat)
= 0.214% (คิดอัตราเท่ากันทัง 4
ชนิด)
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่า
กันทัง 4 ชนิด)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

9.68

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

483.92

5,166,598.58

50,004.84

16,100.14

100,009.68

(4.87)

(1.47)

(0.47)

(2.93)

(68.50)

5,000,483.92

(68.50)

(30.29)

(0.29)

(0.09)

(0.59)

(29.32)

(6.06)

(0.06)

(0.02)

(0.12)

(5.86)

5,166,488.86
428,497.8462
12.0572

50,003.02
4,147.2093
12.0570

16,099.56
1,335.2839
12.0570

100,006.04
8,294.4187
12.0570

5,000,380.24
414,720.9343
12.0572

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ผล
ู้ งทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบันในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ทีเกิดขึน 50,000
บาท

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)
ปรับปรุงมูลค่าเพิมลดหน่วยลงทุน
ของวันทําการก่อนหน้า
 รับซือคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
4,147.2093x0.25 = 1,036.80
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน
ผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึน จํานวนเงิน
50,000 บาท
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัต=
ิ 50,000 x 48,966.22/
5,165,452.06= 473.98
 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.56 / 5,165,452.06=
155.84
 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000 x
100,006.04/ 5,165,452.06=
968.03
 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน = 50,000 x
5,000,380.24 / 5,165,452.06=
48,402.15
จ่ายเงินปันผล
 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60
 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน =
19/08/2565
414,720.9343 x 0.25 =
103,680.23

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผูล
้ งทุน
สถาบัน

5,166,488.86

50,003.02

16,099.56

100,006.04

5,000,380.24

(1,036.80)

(1,036.80)







5,165,452.06

48,966.22

16,099.56

100,006.04

5,000,380.24

50,000.00
473.98

155.84

968.03

48,402.15

(105,753.83)
(2,073.60)
(103,680.23)
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 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน = 50,000 x
5,000,380.24 / 5,165,452.06=
48,402.15
จ่ายเงินปันผล
 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60
 ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =
103,680.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ต่อวัน (/365)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล
(+vat) = 1.07%
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat)
= 0.214% (คิดอัตราเท่ากันทัง 4
ชนิด)
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่า
กันทัง 4 ชนิด)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

48,402.15

(105,753.83)
กองทุนเปิดกรุงไทย

SET50

(2,073.60)
(103,680.23)

5,109,698.23

49,440.20

16,255.40

98,900.47

(4.83)

(1.45)

(0.48)

(2.90)

(67.74)

4,945,102.16

(67.74)

(29.96)

(0.29)

(0.10)

(0.58)

(28.99)

(6.00)

(0.06)

(0.02)

(0.12)

(5.80)

5,109,589.70
428,411.8545
11.9268

49,438.40
4,061.2176
12.1732

16,254.80
1,335.2839
12.1732

98,896.87
8,294.4187
11.9233

4,944,999.63
414,720.9343
11.9236

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ทังนี ให้ใช้มล
ู ค่าหน่วย
ลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
นรวมกําหนดวัน
ทําการซือขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกันยาวกว่าหนึงเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(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 และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการที
คํานวณนัน
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกํ
าหนด
19/08/2565
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3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี

คํานวณนัน
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

ในกรณีทีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้
ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 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 โดยให้
ได้รบ
ั ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
ประกาศทางเว็บไซต์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ โดยบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะประกาศในช่
ี
องทางอืนทีเหมาะสม โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนแล้ว และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืนหน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
ส่วนที 1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถก
ู ต้อง
ข้อ

กรณีที
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1

< 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยทีถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วน
ั
ทีพบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยทีไม่ถูก
ต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยทีถูก
ต้อง
1.1.3 สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.4 มาตรการป้องกันเพือมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีทีความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที
ไม่อาจควบคุมได้
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1.2 ในกรณีทีสาเหตุทีทําให้
ตังแต่วน
ั ทีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
มูลค่า/ราคา
ยดโครงการจั
ผลต่อเนืองถึงการคํานวณมูลรายละเอี
ค่า/ หน่
วยไม่ถูกต้อด
ง การกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 44 / 49
ราคาหน่วยครังต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถก
ู ต้อง

ต้อง
1.1.3 สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

1.1.4 มาตรการป้องกันเพือมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีทีความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที
ไม่อาจควบคุมได้

1.2 ในกรณีทีสาเหตุทีทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนืองถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครังต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถก
ู ต้อง
2.

≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที
ถูกต้อง

ตังแต่วน
ั ทีพบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทวไป
ั
2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตังแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ทีมูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงือนไข
ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1
(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามทีกําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมือพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันทีพบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันทีส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิน

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันทีผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนสามารถรับ
ทราบชือกองทุนทีมีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ทีมีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วน
ั
ทีผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิมเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ทีเข้าเงือนไขตาม 2.
2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษท
ั จัดการเมือพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
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ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามทีกําหนด
5 วัน ดการกองทุนรวม [0691/2559] หน้า 45 / 49
รายละเอีภายใน
ยดโครงการจั
ไว้ในส่วนที 2 ให้แล้วเสร็จ
ทําการนับแต่วน
ั
ทีผูด
้ แ
ู ลผล

2.2 หลักเกณฑ์เพิมเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ทีเข้าเงือนไขตาม 2.

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษท
ั จัดการเมือพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามทีกําหนด
ไว้ในส่วนที 2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วน
ั
ทีผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพือให้ผซ
ู้ อหรื
ื
อผูข
้ ายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา
2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพือมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีทีราคา
หน่วยไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุม
ได้ ให้ บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ทีราคาหน่วยไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วน
ั
ทีผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการเพือให้สาํ นักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กบ
ั กองทุนปิดทีมีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
2

ส่วนที 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
1.ราคาหน่วยทีไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยทีถูกต้อง
1.1 กรณีขาย

1.1.1 กรณีทีผู้ซือมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผูซ
้ อหน่
ื
วยเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยทีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถูกต้อง
3
1.1.2 กรณีทีผู้ซือไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จา่ ยเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที
ขาดอยู่
1.1.3 กรณีทีผู้ซือมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที
จะต้องลด3 ให้ดาํ เนินการดังนี
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเหลืออยูน
่ น
ั และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซือคืน
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1.2.1 กรณีทีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิมจํานวนหน่วยของผูข
้ ายคืนเป็นจํานวนซึงมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้องกับราคา
หน่วยทีถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผข
ู้ ายคืน
1.2.2 กรณีทีผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผข
ู้ ายคืน
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2. ราคาหน่วยทีไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยทีถูกต้อง

1.2 กรณีรับ
ซือคืน

1.2.1 กรณีทีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิมจํานวนหน่วยของผูข
้ ายคืนเป็นจํานวนซึงมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้องกับราคา
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
หน่วยทีถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผข
ู้ ายคืน
1.2.2 กรณีทีผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผข
ู้ ายคืน

2. ราคาหน่วยทีไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยทีถูกต้อง
2.1 กรณีขาย

2.1.1 เพิมจํานวนหน่วยของผูซ
้ อเป็
ื
นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วย
ทีถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผซ
ู้ อ
ื

2.2 กรณีรับ
ซือคืน

2.2.1 กรณีทีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผูข
้ ายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยทีถูกต้อง
2.2.2 กรณีทีผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้ บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีขาดอยู่
2.2.3 กรณีทผู
ี ข
้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวน
หน่วยทีจะต้องลด3 ให้ดาํ เนินการดังนี
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของ
บริษท
ั จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาทีขาดอยู่

3

ไม่ใช้กับกรณีทีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
หมายเหตุ
1. ในกรณีทีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้ บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ
้ อหน่
ื
วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

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

17.5. ทีปรึกษา :
19/08/2565
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
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17.5. ทีปรึกษา :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ :
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที เดือน
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
เป็นไปตามประกาศ
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการ
รายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
19/08/2565
เป็นไปตามประกาศ
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
เป็นไปตามประกาศ
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว
หากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม

19/08/2565
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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 :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี
(1) ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครังแรก และดําเนินการเพิมจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธก
ี ารทีสํานักงานคณะกรรมการ 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
ึ
กทรัพย์ดงั
กล่าว
(6) รับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหรือคําสังขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสังซือหน่วย
ลงทุนเป็นการชัวคราว หรือการปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วย ลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้วหรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการข้อ 11 “การไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิมจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุน
(8) เลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงือนไขทีระบุในข้อ 10 “การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน”
(9) สังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามอัตราทีระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน”
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราทีระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน”
(11) เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ”
(12) ชีแจงและดําเนินการให้ผส
ู้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
น
ทราบในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามทีกําหนดในส่วนข้อผูก
้ พัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตาม
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
ุ วันทําการนัน
(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
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าการนับแต่วันทีได้แก้ไขเพิมเติมนัน
(21) จัดทําหนังสือชีชวนใหม่ทก
ุ รอบปีบญ
ั ชี เพือแสดงข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบัญชี และจัดส่งให้สาํ นักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่วันถัดจากวันสินปีบัญชี รวมทังจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ

(17) จัดทํารายงานการซือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทก
ุ วันทําการนัน
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทก
ุ สินวันทําการนัน
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชอ
ื จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์ทมี
ี มล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิมเติม พร้อมทังวันทีหลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบภายใน
วันทําการนั
บตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีหลักทรัพย์และ/หรือ
กองทุ
นเปิดกรุง3 ไทย
SET50
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 และจัดให้มีหนังสือชี
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน เพือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผส
ู้ นใจลงทุนได้ตลอดเวลาทีเสนอขายหน่วยลงทุน
(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 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ 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. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทัง
ในปัจจุบน
ั และทีมีการแก้ไขเพิมเติมทีกําหนดให้เป็นหน้าทีของบริษท
ั จัดการ

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษท
ั จัดการ
กองทุนได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถอ
ื ว่าบริษท
ั จัดการกองทุนได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลียนบริษัทจัดการ :

ในกรณีทีมีการเปลียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าทีต่อไปได้ ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 025443935 โทรสาร : 0293777834

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี
(1) ได้รบ
ั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเป็นผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ตามอัตราทีกําหนดในสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ทีกองทุนจะพึงได้รบ
ั จากการจัดตังและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซือหน่วยลงทุน และดอกเบียจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอืนใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สน
ิ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลียนแปลง จําหน่าย สังซือตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึงเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนีให้เป็นไปตามคําสังของบริษท
ั จัดการเมือตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษท
ั จัดการในการกําหนดวิธค
ี าํ นวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุนตามราคาทีเป็นธรรมในกรณี
ทีวิธก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ตามปกติทาํ ให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีทเป็
ี น
ทรัพย์สินอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสังของผูช
้ าํ ระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพือคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าทีในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดงั ต่อไปนี
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิน
(ข)
ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลัก
กทรัพหน้
ย์ พ.ศ.
19/08/2565
ข้ทรั
อผูพกย์พัแนละตลาดหลั
[0691/2559]
า 2 /2535
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ในกรณีทีผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือเป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษท
ั จัดการในการกําหนดวิธค
ี าํ นวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุนตามราคาทีเป็นธรรมในกรณี
ทีวิธก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ตามปกติทาํ ให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีทเป็
ี น
ทรัพย์สินอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสังของผูช
้ าํ ระบัญชีให้นายทะเบี
พย์งเไทย
พือคืนให้
แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
กองทุยนหลั
นเปิกดทรั
กรุ
SET50
(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 ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อน
ื
ใดทีกองทุนพึงจะได้รบ
ั รวมทังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินนๆ
ั รวมทังแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบในกรณีทมี
ี ความจําเป็น
ทีต้องป้องกันการเสียสิทธิทีมีอยู่หรือเกียวข้องกับหลักทรัพย์นันๆ การเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลียนแปลงอืนใด
ทีมีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสังของบริษัทจัดการเกียวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบีย และอืนๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังในปัจจุบน
ั และ
ทีแก้ไขเพิมเติมโดยเคร่งครัด หากบริษท
ั จัดการมิได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษท
ั จัดการโดยทัน
ในกรณีทีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าทีตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์จด
ั ทํารายงานเกียวกับเรืองดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รถ
ู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษท
ั จัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทจะต้
ี
องปิดโอน หรือกําลังอยูใ่ นระหว่างทําการ
ปิดโอนในชือของกองทุน เพือประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบียและอืนๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทังนี เพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง หรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องบังคับคดีเพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษท
ั จัดการในกรณีการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ทีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนแทนเงิน 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) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศทีบริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์นนให้
ั
ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์แต่งตังผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ อืนซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงานคณะ
กรรมการ 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 บริวารหรือบุคคลอืนใดทีทํางาน
ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู19/08/2565
ด
้ แ
ู ลผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัข้งผู
้ กแ
ู พั
ลผลประโยชน์
ของกองทุ
อผูด
น [0691/2559]
หน้า น3รวมและ
/ 15
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงหน้าทีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ
เมือมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์

มีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์นนให้
ั
ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์แต่งตังผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ อืนซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าทีรับฝากหลักทรัพย์เพือเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม
(22) ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าทีของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสี
ยหายโดยตรง
งพิสจ
ู น์SET50
ได้ชด
ั เจนว่าเกิดขึนจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
กองทุ
นเปิดกรุงซึไทย
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอืนใดทีทํางาน
ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงหน้าทีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ
เมือมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจใช้สท
ิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานันจะ
เป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็นเพือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมือเกิดกรณีใดกรณีหนึง หรือทังหมดดังต่อไปนี ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมือบริษัทจัดการ หรือผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ฝา่ ยใดฝ่ายหนึงมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อก
ี ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรไม่นอ
้ ยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีทีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่ปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีตกลงไว้ ผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อก
ี ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสัง ระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทังนี เนืองจากการเปลียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษท
ั 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 นับตังแต่วันถัดจากวันที
บริษท
ั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ 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 ทังนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ 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

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
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สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพือสามารถทํางานได้อย่างต่อเนือง

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 025443935 โทรสาร : 0293777834
และ/หรือหน่วยงานอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือทีผู้ดูแลผลประโยชน์อืนทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด

3. ผู้สอบบัญชี :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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 :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน :
ชือ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชัน 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที 513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859
ทังนี บริษัทจัดการอาจแต่งตังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตังผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
ได้ทีบริษัทจัดการ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน
ดังต่อไปนี
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าทีเป็นผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั จัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามทีระบุในสัญญาแต่งตังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงือนไขทีกําหนดในสัญญาแต่งตัง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับหน่วยลงทุนทีจําหน่ายตามทีคณะกรรมการ
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ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกียวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสังซือหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนแก่ผท
ู้ ไม่
ี ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน
ดังต่อไปนี
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าทีเป็นผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั จัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามทีระบุในสัญญาแต่งตังผูกองทุ
้สนับสนุน
รับซือคืSET50
นหน่วยลงทุน
นการขายหรื
เปิดกรุงอไทย
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงือนไขทีกําหนดในสัญญาแต่งตัง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับหน่วยลงทุนทีจําหน่ายตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกียวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสังซือหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนแก่ผท
ู้ ไม่
ี ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นทราบในกรณีทมี
ี การแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเกียวกับวิธก
ี ารโฆษณาเพือจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าทีให้บริการและให้ขอ
้ มูลหรือเอกสารใดทีจําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนและ/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 :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ทีปรึกษาการลงทุน) :

9.2.ทีปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ทีปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
19/08/2565
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

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 ให้เป็นไป
ตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซือคืนหน่วยลงทุน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามทีระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย
ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน : 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 และหลังจากที
นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบ
กํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผโู้ อนและผูร้ บ
ั โอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน หลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้ อน
และผูร้ บ
ั โอนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบ
ั คําขอโอนหน่วยลงทุนพร้อม
เอกสารครบถ้วนตามทีกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :

13.5. สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพือทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีประกาศกําหนด
ในกรณีทบุ
ี คคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมด บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหรือบริษท
ั หลักทรัพย์ทเป็
ี นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นบ
ั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที
จํ19/08/2565
าหน่ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่
วยลงทุ
ดดังกล่าวมีผถ
ู้ หน้
อ
ื หน่
ข้อ
ผูกพันนชนิ
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า 7วยลงทุ
/ 15 น
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพือทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีประกาศกําหนด
ในกรณีทบุ
ี คคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถื
อหน่วยลงทุ
นเกิ
นกว่
าหนึงในสามของจํ
กองทุ
นเปิด
กรุ
งไทย
SET50 านวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมด บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหรือบริษท
ั หลักทรัพย์ทเป็
ี นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นบ
ั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือเลิกโครงการ :
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีสท
ิ ธิทจะได้
ี
รบ
ั เงินคืนเมือบริษท
ั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษท
ั จัดการจะจัดให้มผ
ี ช
ู้ าํ ระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อืน ๆ :

13.8. อืน ๆ :

ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทียังส่งใช้แก่บริษท
ั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึงลงนามโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทได้
ี รบ
ั การแต่งตังจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
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
ั ชําระค่าซือ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สังซือหน่วยลงทุนนันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีทีผู้สังซือตังแต่ 2 คนขึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังซือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษท
ั จัดการจะจดแจ้งชือบุคคลเหล่านันเป็นผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และถือเอาชือแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผูไ
้ ด้รบ
ั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอืน บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามทีเห็นสมควร
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่วันสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัท
จัดการขาย หรือรับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายในวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีหน้าทีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ทีทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุน ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าที ทีจะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั อยูเ่ สมอ โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
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ลงทุ
นมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ได้ตงแต่
ั
วน
ั ทําการถัดจากวันทําการซือหรือขายคืข้นอหรื
สัน
บเปลี
ยนหน่วยลงทุหน้
น หรื
วันทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ให้ถือเอารายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที

จัดการขาย หรือรับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายในวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีหน้าทีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ทีทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุน ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุ
หรือแจ้งนร้อ
งขอรั
บสมุ
ดบัญชีSET50
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
เปิ
ดกรุ
งไทย
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าที ทีจะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั อยูเ่ สมอ โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ได้ตงแต่
ั
วน
ั ทําการถัดจากวันทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือภายใน
วันทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ให้ถือเอารายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที
ถูกต้อง
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 หรือรับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก
บริษท
ั จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับ
ตังแต่วน
ั ถัดจากวันทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลทีถูกต้องทีสุด ดังนัน หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้อง
ทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตังแต่วน
ั ทีได้รบ
ั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วย
ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนัน บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กับผู้สังซือหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพือเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขทีบริษท
ั
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพือประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพือปกป้องผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือเพือ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
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) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถทราบได้ 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
19/08/2565
ข้ธิอตผูอ
พันวยลงทุ
[0691/2559]
9 / 15
ได้
พึงประเมิน ซึงต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลทีจ่ายนีย่อมทําให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุท
่ กหน่
นลดลงเท่าหน้
จําานวน
เงินปันผลบริษท
ั จัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารทีต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนทีขายในช่วงระยะเวลาที
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2.1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชือผู้ถือเมือได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทางไปรษณียต
์ ามทีอยูท
่ ผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิ
ด หรือจ่นาเปิ
ยเป็ดนกรุ
เงินง
โอนเข้
ญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในแบบ
กองทุ
ไทยาบัSET50
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
บริษทจัดการขอสงวนสิทธิทอาจจ่
ี
ายเงินปันผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารทีต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนทีขายในช่วงเวลาที
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง และจะถือ
ปฏิบัติเพิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษท
ั จัดการจะไม่นาํ เงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดําเนินการในกรณีทีผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารทีลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว
้ ยราคาทีสมเหตุสมผล
ส่วนที 1 การดําเนินการเมือมีการผิดนัดชําระหนีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนีได้ หรือเมือปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนนันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล
การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บน
ั ทึกมูลค่าตราสารหนี
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีทีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีหรือลูก
หนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี
ได้1 หรือเมือปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนโดยมีนย
ั
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนันประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอืน
ทีได้จากการรับชําระ
หนี

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายทีมีชืออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายทีมีชืออยู่
ในทะเบียน ณ วันทีมีพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อก
ตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนีได้ก็ ไ ด้ หรือเมือปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที
ลงทุนนันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคา
ทีสมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชือผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล

1

จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ทสํ
ี านักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานทีติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้ใน
การซือขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องนันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีทพิ
ี จารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารทีกองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ทีสมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์
ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จากการรับชําระหนีตาม 1. บลจ.
จะรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักประกันเพือกองทุนได้เมือดําเนินการดังนี
(1) ระบุรายละเอียดเกียวกับการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง โดยดําเนินการ
ดั19/08/2565
งนี
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(2.1) ระบุรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินทีกองทุนจะได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน มูลค่าของทรัพย์สิน
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
2

บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีทพิ
ี จารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารทีกองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ทีสมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์
ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสกองทุ
ิทธิได้รับนเงิเปิ
นได้
สุทธิงจไทย
ากทรัพ
ย์สินอืนทีได้จากการรับชําระหนีตาม 1. บลจ.
ดกรุ
SET50
จะรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักประกันเพือกองทุนได้เมือดําเนินการดังนี
(1) ระบุรายละเอียดเกียวกับการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง โดยดําเนินการ
ดังนี
(2.1) ระบุรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินทีกองทุนจะได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน มูลค่าของทรัพย์สิน
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี
(2.3) จัดให้มห
ี รือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึงแสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชําระหนีเกิดขึน
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึงแสดงถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสาร
หนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนนันขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล
ส่วนที 2 การดําเนินการเมือ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนเพือกองทุน
การดําเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันทีได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี
ประเภท จํานวน และชือผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้อง วันที
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน พร้อมทังราย
ละเอียดเกียวกับทรัพย์สินทีได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกียวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ทสํ
ี านักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้
ในการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บลจ. ระบุ ไ ว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครังถัดจากวันทีได้รับทรัพย์สินนันมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนซึงผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครังติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินทีกองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สิน
อืน

เพือใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสมาคม
กําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนทีมีการรับ
ชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที
ได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอืนนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนี
ด้วยทรัพย์สินอืน มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินทีได้จากการ
รับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที 1 ให้ บลจ. จําหน่ายทรัพย์สน
ิ
ทีได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนในโอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทีมีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จากการรับชําระหนีตกลงรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี ตามทีกําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธก
ี ารทีสมาคมกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน)
5.2 กรณีอืนนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินทีได้จากการรับ
ชําระหนีด้วยทรัพย์สน
ิ อืนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี
5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุนนันสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซงึ
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุนนันไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยเป็นสําคัญ
5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

19/08/2565

5.4 ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทีได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนัน
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6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันทีมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที

6.1 ให้ บลจ. เฉลียเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สินอืนคืนในแต่ละครังให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุนนันไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยเป็นสําคัญ

การดําเนินการ

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันทีมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที
ได้จากการรับชําระหนี

5.3
ในระหว่
างที
บลจ.
ยังไม่SET50
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
กองทุ
นเปิ
ดกรุ
งไทย
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
รายละเอียด
5.4 ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทีได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนัน
6.1 ให้ บลจ. เฉลียเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีด้วย
ทรัพย์สินอืนคืนในแต่ละครังให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วน
ั ทีมีเงินได้สท
ุ ธิจากทรัพย์สน
ิ ทีได้จากการรับชําระหนี
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกียวกับการเฉลียเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลียเงินคืน
6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สท
ุ ธิจากทรัพย์สน
ิ อืนทีได้จากการ
รับชําระหนีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สท
ุ ธิจากทรัพย์สน
ิ ทีได้จากการรับชําระหนีดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกทีการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จากการรับชําระหนีนัน
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลียเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สน
ิ อืนทีได้จากการรับชําระหนีดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทังนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมือได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว
6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนีตามตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให้ บลจ. ปฏิบต
ั ต
ิ าม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตาม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีกําหนด เท่านัน

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจัดให้มท
ี ะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทออกตามมาตรา
ี
125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 :
19/08/2565
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การดําเนินการใดทีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ
้ งได้รบ
ั มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หากบริษท
ั จัดการ

หากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิมเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผูกพันทีเป็นไปตามวิธก
ี ารทีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทีออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้องได้
รับมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ก) เป็นการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแก้ไขเพิมเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ 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 :

19/08/2565
22.
การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงือนไขในการเลิกกองทุน :

ข้อผูกพัน [0691/2559] หน้า 13 / 15

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิมเติม :

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

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) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ทังนี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจ
ิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึงกองทุนรวมเปิดให้รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนเท่านัน
ความใน (3) วรรคหนึง มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเหลืออยูเ่ นืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สน
ิ คงเหลือ
ทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน
(4) กรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริงซึงบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึง (3) และ (4) มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์
22.1.2. เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สังให้บริษท
ั จัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตน
22.1.3. เมือได้รบ
ั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่าย
ได้เเล้วทังหมดของโครงการจัดการ
22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี
(1) มีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมทีขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกียวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไปตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทเี ป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อืนใดทีมิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
22.1.5. เมือสํานักงานมีคาํ สังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมือสํานักงานมีคําสังเพิกถอนการอนุมัติจัดตังกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุน

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
22.2.1 เมือปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1 บริษท
ั จัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน
1. ยุตก
ิ ารรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยตังแต่วน
ั ทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2 แจ้งให้ผท
ู้ เกี
ี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธก
ี ารดังนี
2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย โดยช่องทางใด ๆ ทีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
2.3 แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
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จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ข้
ทีอเกิผูดกเหตุ
เลิกกองทุน เพืหน้
อรวบรวมเงิ
น
เท่าทีสามารถกระทําได้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
4 ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทีเกิดเหตุให้

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
22.2.1 เมือปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1 บริษท
ั จัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน
1. ยุตก
ิ ารรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยตังแต่วน
ั ทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2 แจ้งให้ผท
ู้ เกี
ี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทํากองทุ
การนับแต่
น
ั ทีดเกิ
ดเหตุ
ให้เลิกSET50
กองทุน โดยวิธก
ี ารดังนี
นวเปิ
กรุ
งไทย
2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย โดยช่องทางใด ๆ ทีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
2.3 แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
3 จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพือรวบรวมเงิน
เท่าทีสามารถกระทําได้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
4 ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทีเกิดเหตุให้
เลิกกองทุน และเมือได้ดาํ เนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถอ
ื ว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนัน
22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอนที
ื ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี

การดําเนินการ
1. แจ้งให้ผท
ู้ เกี
ี ยวข้องทราบ

ระยะเวลาดําเนินการ
≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบทีจัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทหน่
ี วย
ของกองทุนนันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและ
ผูล
้ งทุนทัวไปทราบเรืองดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนเพือ
รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสราย
วัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญา
ใช้เงินทีมีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือ
ทวงถาม

ให้เสร็จสินก่อนวัน
เลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู้ชําระบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพือทําหน้าที
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สน
ิ ทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน รวมทังทําการอย่างอืน
ตามแต่จาํ 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
ิ ดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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