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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

KTPLUS

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
ข้อมูลส่วนสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพัน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund : KTPLUS
ประเภทโครงการ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ
ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุนและ กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตรา
การป้องกันความเสี่ยง สารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่
จากอัตราแลกเปลี่ยน เหมาะสมกับความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบ
ให้ลงทุนได้ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง(Hedging) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ราคา
ตราสาร/ราคาดอกเบี้ย รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ่ง
เป็น puttable / callable bond เท่านั้น หรือตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือ
ทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภท
ตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้
ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผัน
แปรตามอั ตราดอกเบี ้ย ของสถาบั นการเงิ นหรื ออั ตราดอกเบี้ ยอื ่น และไม่ มี การกำหนดเงื่ อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี ่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรือ
อาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง
โดยทำให้ ผ ลตอบแทนของกองทุ น โดยรวมลดลงจากต้ น ทุ น ที ่ เพิ ่ มขึ ้ น แต่ ก องทุ น จะไม่ ล งทุ น ในตราสาร
ดังต่อไปนี้
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1. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade)
2. ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วง
ระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคํานวณสัดส่วนการ
ลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ไ ม่ปกติต่าง ๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้นนั้น กองทุนจะมีนโยบาย
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในประเทศเท่านั้น
ผลตอบแทนที ่ ผู ้ ล งทุ น ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตรา
จะได้จากเงินลงทุน
สารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษี
วั น ที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ใ ห้ 19 มิถุนายน 2556
จัดตั้งกอง
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กรกฎาคม 2556
รวม
มู ล ค่ า ขั ้ น ต่ ำ ของการ
ไม่กำหนด
สั่งซื้อ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่ง
ไม่กำหนด
ขายคืน
จำนวนหน่วยลงทุนขั้น
ไม่กำหนด
ต่ำของการสั่งขายคืน
ม ู ล ค ่ า ห น ่ ว ย ล ง ทุ น
ไม่กำหนด
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
จำนวนหน่ ว ยลงทุ น
ไม่กำหนด
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
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คำถามคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร ?
 ไม่มี
2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?
 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?
 เหมาะสมกับเงิ นลงทุน ของผู้ลงทุน ที ่ต้ องการกระจายการลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรือตราสารทางการเงิน ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด ที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพ โดยมี
ความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ำถึงปานกลาง
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งกองทุนนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนไปลงทุน อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้
รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เนื่องจากกองทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ราคาตราสารหนี้ผันผวนขึ้นลงได้ เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นตราสาร
หนี้ก็จะมีราคาลดลง ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลดลง ผู้ลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนได้ ในทาง
ตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ตราสารหนี้ก็จะมีราคาสูงขึ้น กองทุนก็จะมี NAV สูงขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนจะได้กำไร
ส่วนเกินจากการลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องทนต่อความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่
อย่างไร ?
 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
7.คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง
 7.1 กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร
กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สำหรับสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
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(Structured Note) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุป
อัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
7.2 ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของ
กองทุนรวมเป็นอย่างไร
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง หรือตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยผลลบที่มากที่สุดของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารดังกล่าวต่อเงินลงทุนคือ
ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือตราสารดังกล่าว
**************************************

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
 วิธีการขายหน่วยลงทุน
ท่านสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ใน
ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
 จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
 การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร
เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส” และนำฝากได้ที่
- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 153-6-10735-2
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร
เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม
“KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.- FUNDSUBSCRIPTION ACCOUNT” และนำฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
- เลขที่ 080-0-56700-9
3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์สั่งจ่ายในนาม
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนำฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- เลขที่ 0001-114-0050423
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4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร
เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- สำนักลุมพินี เลขที่ 889-1-01226-1
5. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่
บริษัทจัดการ
























ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)

























บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินติ ิ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย" โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ไว้ที่
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- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักพระราม3
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี
-ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เลขที่บัญชี 153-6-09908-2
เลขที่บัญชี 777-0-04854-1
เลขที่บัญชี 295-3-00099-9
เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
เลขที่บัญชี 114-3-00016-9

 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำ
การ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. และท่านจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
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(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับโดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน
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(7) ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(8) ในกรณีที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักเณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการ
ติดต่อกัน
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำ
การ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สำหรับวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
มีวิธีการโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกำหนด
 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ
6. ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้หรือไม่?
 ได้ ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียง
อย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกัน
ชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
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7. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ?
 การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือการที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่
บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่ กับ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจาก
การคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
8. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด?
 ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
- Website : www.ktam.co.th
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9
**************************************

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแต่วันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ?
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th)
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4. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อย่างไร ?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผย
ชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการ
โดยตรง เป็นต้น
5. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
 ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
**************************************

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายลวรณ แสงสนิท
นายสุรพล โอภาสเสถียร
นายธนธัช
หงษ์คู
พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ
นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์
นายลือชัย ชัยปริญญา
นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา
นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
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รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1
นางชวินดา หาญรัตนกูล
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
2
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
3
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
5
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ
 จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 145 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 473,155,057,882.19 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลำดับ
รายชื่อ
1
นางชวินดา หาญรัตนกูล
2

นางแสงจันทร์ ลี

3

นายกฤษณ์ ณ สงขลา

4

นายสมชัย อมรธรรม

5

นายยืนยง เทพจำนงค์

6

นายพีรพงศ์ กิจจาการ

7

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล

8

นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ

9

นายอมรศักดิ์ วงษ์เซ็ง

ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน-ตราสารทุน
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

P a g e 11 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

KTPLUS

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ลำดับ
รายชื่อ
1 คุณ ดวงพร จงศรีสวาท

2 คุณ ชินรัตน์ สังคะคุณ

ประวัติการศึกษา
- Master of Arts in
Business and Managerial
Economics, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-บริหารธุรกิจบัณฑิต, การ
ธนาคารและการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
จัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 คุณ กุลณัฐฐา อภิปริกติ ติ์ชัย - Master of Science
Program in Finance
(International Program),
Thammasat University
- Bachelor of Art in
Economics (International
Program), Thammasat
University

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประสบการณ์การทำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย
ผู้จดั การกองทุนหลัก
2. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. แลนด์
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
3. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
4. ฝ่ายค้าตราสาร, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
5. ฝ่ายบริหารเงิน, ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
1. ผูจ้ ัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
ผู้จัดการกองทุนหลัก
2. ผูจ้ ัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และ
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
การลงทุนในต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จำกัด
3. ผูจ้ ัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้
บลจ.ฟินันซ่า จำกัด
4. เทรดเดอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์)
บล.เอเซีย พลัส จำกัด
1. Krung Thai Asset Management Public Company ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
Limited: June 2013 – Current
Position: Fund Manager / Investment
Department
2. Kiatnakin Fund Management Company
Limited:
June 2011 – May 2013
Position: Fund Manager / Investment
Department
3. Krung Thai Asset Management Public
Company Limited: February 2010 – June 2011
Position: Fund Manager / Investment
Department
September 2008 – January 2010
Position: Assistant Fund Manager / Investment
Department
4. MFC Asset Management Public Company
Limited:
September 2004 – August 2006
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รายชื่อ

4 คุณ กฤษณ์ ณ สงขลา

5 คุณ กอบกาญจน์
เอี่ยมจิตกุศล

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
Position: Investment Analyst / Investment
Research and Strategic Department
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บลจ.กรุงไทย
- Mini Master of Financial 2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
Economic, สถาบันบัณฑิต
3. ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
4. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารหนี้,
พัฒน บริหารศาสตร์
บลจ.กรุงไทย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน
5. หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารหลักทรัพย์
การธนาคาร), มหาวิทยาลัย
และจัดการกองทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
รามคำแหง
6. หัวหน้าส่วนพัฒนาตราสารหนี้ สำนักบริการตลาดทุน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
7. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารเงิน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
8. หัวหน้าแผนกหลักทรัพย์อื่น ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่าย
บริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
9. พนักงานบริหารเงิน ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ฝา่ ยบริหารเงิน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
- M.B.A (Finance) Middle
Tennessee State University, 2. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย
Tennessee, USA
3. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน - ตราสารหนี้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี
6. นักวิเคราะห์ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารซิตี้แบงก์
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2
ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

0 2111 1111
02 638 8000, 02 626 7000
0 2232 2484
0 2633 6000
0 2697 5454
0 2359 0000
0 2299 8000
0 2629 5588
1159
02-274-9400, 02-276-1025
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บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

0 2648 3333
0 2223 2288
0 2863 8333
0 2659 7000
0 2696 0000
0 2672 5999
0 2231 8600
0 2658 8888
0 2648 1111
0 2841 9000
0 2857 7000
0 2343 9555
0 2633 6000
0 2949 1999
0 2217 8888
0 2287 6950
0 2231 3777
0 2697 3800
0 2831 8300

















บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด

0 2635 1700
0 2305 9000
0 2363 6736
0 2263 5900
0 2222 5900
0 2009 8000
0 2088 9999
0 2680 1111
0 2659 3456
0 2658 5800
0 2684 8888
0 6220 6677
0 2680 5000
0 83842 8337
0 2260 6839-42

P a g e 14 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

KTPLUS






กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด

0 2026 5100
0 2107 1664
0 2266 6697-8
0 2861 4820 ต่อ 544,545,546
0 2238 3988

 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

0 2108 8666

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย
7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
 นายพิชัย ดัชณาภิรมย์, นายพจน์ อัศวสันติชัย, นางสาววันนิสา งามบัวทอง นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
และนางสาว สุลลิต อาดสว่าง
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ในฐานะผู้สอบบัญชี
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
**************************************
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด?
 - 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 งในการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่ง
หนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจ
พิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยระดับความเสี่ยงของกองทุน
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพ ดังนี้

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ หรือผลการตอบแทนโดยรวมของ
ตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของ
ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่
เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่ง
หากราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว
บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการ
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วิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ
2) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตรา
สารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและจะดำรงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสภาพคล่องที่สำนักงาน
ก.ล.ต.กำหนด
3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมี
คุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม
4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบ
กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายเงินต้น และผลตอบแทนในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงจาก
อั ต ราแลกเปลี ่ ยนเมื ่ อมี ก ารแปลงเงิ น สกุ ล ต่ า งประเทศให้ เป็ นเงิ น สกุ ล บาท โดยกองทุ น อาจจะลงทุ น ในสั ญ ญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า
(Derivatives) ได้แก่ สัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการแปลงเงินต้นให้เป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
5) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบ
6) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
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กฎระเยบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการ
จำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลง
กลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน
และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาส
แรกที่กระทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคำนึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และ
ผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ
7) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์
8) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตาม
ความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง
**************************************
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม (1)

(% NAV)

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (2)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ(3)
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(3)
(ยังไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการรับฝากทรัพย์สินใน
ตปท.ที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535)
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(3)
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 มิ.ย.60-31 พ.ค.61) (1 มิ.ย.61-31 พ.ค.62) (1 มิ.ย.63-31 พ.ค.63)

ไม่เกิน 2.14

0.44

0.48

0.52

ไม่เกิน 1.07

0.32

0.37

0.38

ไม่เกิน 0.107

0.03

0.03

0.03

0.09
0.07
ตามที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน 0.6955

0.10

ไม่เกิน 0.214
ตามที่จา่ ยจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
ตามที่จา่ ยจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605
ตามที่จา่ ยจริง

 ค่าภาษี หัก ณ ที่จา่ ย จากการลงทุนตรา
สารหนี้
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ(4)
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

-

0.01

ตามที่จา่ ยจริง

0.00

0.01

0.00

2.14
ตามที่จา่ ยจริง

0.44
-

0.48
-

0.52
-

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือ
หน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง
ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กองทุนต้นทาง
- กองทุนปลายทาง
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ
นายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00

อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
อัตราเรียกเก็บจริง
(1 มิ.ย.60-31 พ.ค.61) (1 มิ.ย.61-31 พ.ค.62) (1 มิ.ย.62-31 พ.ค.63)
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00
ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกำหนด
ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกำหนด
ตามที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี)
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กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
KTPLUS
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
42,752,847,762.47
หุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
251,905,840.00
อันดับความน่าเชื่อถือ : A
92,694,944.20
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB
1,725,715,130.89
เงินฝากธนาคาร
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
905,829,555.68
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
797,892,674.62
เป็นผู้รับอาวัล
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก 659,526,225.27
ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนในThai BMA หรือ
13,467,478,838.25
ตลาดตราสารหนี้
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
24,851,804,553.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
911,029,375.67
เงินฝากธนาคาร
อันดับความน่าเชื่อถือ : A
911,029,375.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 1 คู่สัญญา
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา
-37,266,483.19
อื่นๆ
1,351,758,470.91
70,843,366.53
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามที่สำนักงานกำหนด
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
1,598,600,388.43
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ
-317,685,284.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
44,978,369,125.86

%NAV
95.05
0.56
0.21
3.84
2.01
1.77

1.47
29.94

55.25
2.03
2.03

-0.08
3.00
0.16
3.55
-0.71
100.00
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กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
24,851,804,553.56
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
2,614,751,605.97
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน
15,537,794,753.34
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน
15.00%
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

ประเภท
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
BBB+
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
AAA
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
BBB+
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
BBB+
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
BBB+
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
Aบมจ. ราชธานีลสิ ซิ่ง
Aบมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
BBB+
บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
BBB+
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
AAA
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
AAA
ธนาคาร Qatar National Bank
A+
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
AAA
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

%NAV
55.25
5.81
34.55
0.00
NAV

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
552,901,460.34
251,905,840.00
567,358,983.64
154,630,706.69
168,523,102.22
36,234,513.32
56,460,430.88
80,665,512.00
201,635,366.00
452,600,409.83
452,637,295.08
911,029,375.67
591,850.77
9,685,591.40
7,634,706.37
19,170,324.96
90,499,381.51
3,501,958.23
9,473,096.41
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ประเภท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
AAA
AA+
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารทหารไทย จำกัด จำกัด (มหาชน)
AAธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
AA+
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
AAA
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
AAA
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
AAA
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
AAA
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
AAA
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
AA+
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
43,033,924.03
23,188,174.09
2,992,316.71
3,026,917.62
6,484,611.04
31,971,961.13
3,474,694.92
2,190,700.92
34,681,469.08
14,982,821.07
7,524,644.89
13,825,358.27
119,798.64
4,989,665.24
41,062,845.55
2,295,835.77
2,265,143.10
1,401,666.25
1,921,514.71
7,274,902.16
7,871,989.74
8,170,213.09
4,988,328.68
9,772,243.20
6,496,829.96
10,991,989.40
389,778.95
531,959.01
1,464,390.44
15,792,468.18
257,559.96
7,805,195.45
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ประเภท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
AAA
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
AAA
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
AA+
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
AA+
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
Aบมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
AAบมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
BBB+
BBB+
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
BBB+
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
BBB+
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
BBB+
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
Aบมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
Aบจก. บีเอสแอล ลีสซิ่ง
BBB
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
A-

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
7,361,339.02
5,478,755.13
526,188.91
5,278,628.76
83,906,897.83
43,496,782.43
3,909,903.88
1,500,631.10
40,753,077.73
7,195,218.42
5,296,028.92
11,561,330.67
4,168,354.59
8,267,587.64
16,096,689.35
7,570,965.67
4,601,013.06
4,468,143.00
52,404,179.32
967,100.44
19,876,888.62
588,235,386.44
479,440,105.90
29,994,698.07
49,984,791.18
99,934,483.83
49,965,407.90
49,952,042.84
199,961,367.44
349,543,968.33
19,959,232.70
109,828,775.00
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ประเภท
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
Aบมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
AAบมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
Aบมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
Aบมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
Aบมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
A+
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
BBB+
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
BBB+
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
BBB+
BBB+
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
BBB+
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
BBB+
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
BBB+
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
Aบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
A+
บจก. บีเอสแอล ลีสซิ่ง
BBB
บจก.น้ำตาลมิตรผล
A+
Aบมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
A+
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
Aบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
A+
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
Aบมจ. บ้านปู
A+
บมจ. บ้านปู
A+
บมจ. บ้านปู
A+
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
BBB+
บจก.น้ำตาลมิตรผล
A+
บมจ. บ้านปู
A+

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
198,977,506.11
34,907,748.38
99,958,951.66
199,318,530.10
247,967,152.71
54,545,298.54
659,526,225.27
99,979,508.53
9,994,852.58
49,966,017.00
179,851,715.05
399,341,365.96
99,825,544.72
249,140,918.17
398,500,184.94
399,765,252.04
19,937,225.18
399,189,590.45
229,649,474.96
399,780,941.95
99,631,499.93
879,341,002.00
239,901,358.98
789,272,248.32
399,519,593.60
499,796,074.16
199,804,077.11
498,375,840.92
199,203,008.55
49,565,722.79
259,257,741.53
447,283,153.70
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ประเภท
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร
พันธบัตรธนาคาร

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ผู้ออก
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
Aบมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
BBB+
BBB+
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
A
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
A
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
A
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
A
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
AA
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
BBB+
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
499,512,530.51
198,921,396.76
34,948,609.73
169,351,872.61
269,139,316.03
527,912,843.06
249,045,948.80
237,750,418.97
897,756,837.71
24,789,703.82
731,499,495.75
918,352,305.49
930,251,219.19
3,172,987,005.13
103,869,124.92
129,824,150.52
687,520,946.59
3,160,894,546.58
1,997,153.29
3,310,488,614.61
1,638,020,585.59
401,699,797.53
341,854,432.90
93,967,457.86
955,610,492.19
2,152,789,945.89
962,754,181.79
1,480,827,889.87
3,676,595,207.87
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กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
PTR = 243.34%
ข้อมูลอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio duration)
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
Portfolio duration = 0.1340 ปี
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง
ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
คือ 0.00%
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กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

KTPLUS

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
กองทุน
KTPLUS
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 พฤษภาคม 2563)
วันจดทะเบียน/
NAV
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
วันเปลีย่ นแปลง
ต่อหน่วย
ตั้งแต่วันจด
นโยบายการ
Year to ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
(บาท)
ทะเบียน
ลงทุน
Date
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
กองทุน
25 ก.ค.2556 11.1990 0.33%
0.16%
0.43%
1.22%
1.20%
1.33%
N/A
1.67%
0.71%
0.28%
0.89%
2.11%
1.86%
1.89%
N/A
2.15%
-

-

0.04%

0.04%

0.04%

0.07%

0.08%

0.08%

N/A

0.10%

-

-

0.38%

0.39%

0.37%

0.32%

0.21%

0.22%

N/A

0.22%

หมายเหตุ : Benchmark = คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี
(30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (35%)
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ปี
KTPLUS
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2553 2554 2555
2556
2557
2558
2559
N/A
N/A
N/A
1.19% 2.52% 1.98% 1.49%
N/A
N/A
N/A
1.32% 2.68% 2.43% 1.88%

2560
1.38%
1.95%

2561
1.04%
1.53%

2562
1.49%
2.25%

N/A

N/A

N/A

0.13%

0.11%

0.13%

0.07%

0.09%

0.09%

0.07%

N/A

N/A

N/A

0.28%

0.16%

0.30%

0.19%

0.14%

0.14%

0.22%

* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา
หมายเหตุ : Benchmark = คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A)
1 ปี (30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (35%)
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จำกัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จำกัดอัตราส่วน

3
4
5

6

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า
ไม่เกิน 35%
2 อันดับแรก
หน่วย CIS ในประเทศ
ไม่เกิน 10%
หน่วย CIS ต่างประเทศ
ไม่เกิน 15%
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
ในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
5.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
credit rating แบบ national scale)
ประกัน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อ
1. 10%หรือ
ขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ
ใน benchmark + 5%
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
6.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
6.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.2.1
หรือ 6.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
6.2.3.2 ธนาคารออมสิน
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
6.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
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ประเภททรัพย์สิน
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
6.3 เสนอขายในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
ทรัพย์สินดังนี้
7.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
7.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขาย ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย)
7.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade
7.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
7.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
7.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
7.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 7.1.3.1
หรือ 7.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้
7.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
7.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคล ตามข้อ 7.1.3.3.1 –7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
7.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ
investment grade
7.2.1 reverse repo
7.2.2 OTC derivatives
หมายเหตุ :

อัตราส่วน (% ของ NAV)

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

P a g e 30 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

KTPLUS

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพัน
มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท (1) 25% หรือ
ดังกล่าว
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark +
10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1
บุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่อายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
1.3 บริษัทเงินทุน
กองทุนรวมที่มี อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1
ปี
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable
bond) (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (puttable/callable bond) ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable
bond) ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
2.4.1 มีลักษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม
รวมกันไม่เกิน 15%
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่
ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade / unrated) (หมายความรวมถึง ใน
ระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market
และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)
6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ไม่เกิน 20%
7 หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ไม่เกิน 20%
หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
product limit
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
8 derivatives ดังนี้
8.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
8.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
8.2.1 กรณีกองทุนรวม ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ต่างประเทศ)
ระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่า
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กำหนดการจัดทำงบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกราย
นั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้ บริษัทจัดการ ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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อัตราส่วน
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
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องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้
องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default
Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5
ระดับ ดังนี้

T3

ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4
D

ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

T1

T2

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้
ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
P a g e 35 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

KTPLUS

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2)
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใปัจจุบัน
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่นา่ พอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า
B (tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชำระหนี ้ ต ามเงื ่ อ นไขของตราสารการเงิ น ตามกำหนดเวลาที ่ ไ ม่ แ น่ น อน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
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คำเตือนและข้อแนะนำ
 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)
ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
 เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่
กำหนด
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส เมื่อ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมใช้ ข ้ อ มู ล ในอดี ต ในการคำนวณค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ
ในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
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 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
 ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวมโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
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กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หมายถึง ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษท
ั จดทะเบียน หมายถึง บริษท
ั ทีมีหน
ุ้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีบริษท
ั จัดการมอบหมายให้ทาํ หน้าทีขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี
วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนทีได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นาํ ไปลงทุนในต่างประเทศ
วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นาํ
ไปลงทุนต่างประเทศ
วงเงินลงทุนเพิมเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ทีอาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นาํ ไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิมเติมจากวงเงินลงทุนทีได้รบ
ั อนุมต
ั ไ
ิ ว้เดิม
วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด
วันทําการซือขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซือขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษท
ั จัดการ หรือตามทีบริษัทจัดการ
กําหนดเพิมเติม
คําเสนอซือ หมายถึง คําเสนอซือหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทัวไปทีผูท
้ าํ คําเสนอซือต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตังแต่วน
ั ทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องจนถึงปัจจุบน
ั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิมหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหรื
ื
อผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
หรือการจ่ายเงินซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย ลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องแทนการเพิมหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจํากัดทีตลาดหลักทรัพย์จัดตังขึนและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุน
้ ทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมดของบริษท
ั จํากัดนัน
กิจการ หมายถึง บริษท
ั ทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัททีมีหลักทรัพย์ซือขายในศูนย์ซือขายหลักทรัพย์
หรือบริษท
ั มหาชน จํากัด
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบียเงินให้กย
ู้ ม
ื ของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเกียวกับการจัดการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมือสินวันทีคํานวณนัน โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขทีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครังแรกซึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารั
บซือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีรายละเอี
ตัดทศนิย
าแหน่งที 5ดการกองทุ
ทิง หักด้วยค่
าธรรมเนี
ยมการรับซือคื
21/07/2563
ยมตํ
ดโครงการจั
นรวม
[0396/2556]
หน้นาหน่
1 /วย52
ลงทุน (ถ้ามี) ซึงเป็นราคาทีรับรองโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมือสินวันทีคํานวณนัน โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขทีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครังแรกซึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึงเป็นราคาทีรับรองโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษท
ั ใหญ่และบริษท
ั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทสภาวิ
ี
ชาชีพบัญชีกาํ หนดเกียวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม
คําอธิบายศัพท์เรืองการลงทุนของกองทุนเพือประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิมเติมคําอธิบายศัพท์นเป็
ี น
อย่างอืน
คําศัพท์

คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

บริษท
ั ใหญ่และบริษท
ั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทสภาวิ
ี
ชาชีพบัญชีกาํ หนดให้จด
ั ทํางบการเงิน
รวม

“กองทุนฟืนฟู”

กองทุนเพือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีลก
ั ษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุม
่
(collective investment scheme) ทังนี ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือ
รูปอืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

“การลดความเสียง”

การลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives ทีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสียงทัวไปและความเสียงเฉพาะของทรัพย์สน
ิ ทีต้องการลดความเสียง
4. สามารถลดความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีทจั
ี ดทําขึนโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึงหนีกึงทุน”

ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุน
้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี
1. ตัวเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารทีมีรป
ู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินของประเทศนัน

“ตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ”
21/07/2563

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0396/2556] หน้า 2 / 52
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซือหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”
คําศัพท์

ตราสารทีกองทุ
มีรป
ู แบบทํ
านองเดี
บตราสารภาครั
ไทยที
นเปิ
ดกรุยงวกั
ไทย
ธนทรัพฐย์
พลัรัฐสบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออกโดยองค์
วนท้องถินของประเทศนัน
คําอธิบายศักพรปกครองส่
ท์

“ตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซือหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึงกําหนดเกียวกับวิธีการในการซือขายหลัก
ทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือขายเป็นประการ
อืน และผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน

“บริษท
ั จดทะเบียน”

บริษัททีมีหลักทรัพย์ทีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซือขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือ
หุน
้ ทีปรากฏในบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ ล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษท
ั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตามสัดส่วนการถือ
หุน
้ ทีปรากฏในบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึงกําหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลัก
ทรัพย์เพิมเติม (ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท
้ มี
ี ภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ
้ อก ผูส
้ งจ่
ั าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซือขาย
derivatives”

ศูนย์ซือขายดังนี
1. ศูนย์ซือขาย derivatives ทีได้รบ
ั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซือขาย derivatives ซึงจัดตังขึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หุ้นกู้ระยะสัน”

หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้

“B/E”

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี
ี การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน

“CIS operator”

บุคคลดังนี
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคูส
่ ญ
ั ญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency) ทีได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
เว้นแต่ทกํ
ี าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที 5

“credit derivatives”
21/07/2563

derivatives ทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิตของทรัพย์สินทีได้รับการ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0396/2556] หน้า 3 / 52
ประกันความเสียงจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงไปยังคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่
สัญญาฝ่ายหนึงซึงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเมือเกิดเหตุการณ์ที
มีผลต่อการชําระหนี (credit event) ของทรัพย์สินทีได้รับการประกันความเสียง จะได้รับผล

2. ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุ
ทีคูด
ส
่ ญ
ั กรุ
ญางไทย
กองทุนนเปิ

“CRA” คําศัพท์

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (CreditคํRating
Agency)
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
าอธิบายศั
พท์ ทีได้รบ
เว้นแต่ทกํ
ี าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที 5

“credit derivatives”

derivatives ทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิตของทรัพย์สินทีได้รับการ
ประกันความเสียงจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงไปยังคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่
สัญญาฝ่ายหนึงซึงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเมือเกิดเหตุการณ์ที
มีผลต่อการชําระหนี (credit event) ของทรัพย์สินทีได้รับการประกันความเสียง จะได้รับผล
ตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตามทีระบุในข้อตกลงของตราสารหรือ
สัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชือถือทีจัดทําโดย CRA ซึงเป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนีตาม
ตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสียงด้าน FX

“derivatives”

สัญญาซือขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivatives ทีซือขายในศูนย์ซือขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีการลงทุนทีจะใช้ในการคํานวณมูลค่าของหลัก
ทรัพย์หรือตราสารนัน

“FX”

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที
อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับทีสามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัวไปในครังแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึงเป็นผลให้กองทุนมีความ
เสียงในทรัพย์สินนัน

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)

“OTC derivatives”

derivatives ซึงซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives

“P/N”

ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน ซึงได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

21/07/2563
“product limit”

รายละเอียดโครงการจั
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรั
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“regulated market”

ศูนย์กลางทีจัดช่องทางการสือสารระหว่างผูค
้ า้ เพือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือขายตราสาร

ธนทรัพย์ พลัส

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)

“OTC derivatives”

derivatives
ซึงซืน
อขายนอกศู
ย์ซือขาย
derivatives
กองทุ
เปิดกรุงนไทย
ธนทรั
พย์ พลัส

“P/N”

ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คําอธิบายศัพท์

คําศัพท์

“portfolio duration”

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน ซึงได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ

“regulated market”

ศูนย์กลางทีจัดช่องทางการสือสารระหว่างผูค
้ า้ เพือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทังให้ขอ
้ มูลต่าง ๆ ทีเกียวกับตราสารนัน โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีมี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(Securities Borrowing and
Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชือเพือธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krung Thai Thanasup Plus Fund
1.3. ชือย่อ : KTPLUS
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
21/07/2563
1.11.
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
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1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 200,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทังนี หากบริษท
ั จัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่
ไม่เต็มจํานวนทีเพิมอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครังแรกได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) การเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการทีจดทะเบียนจะเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 20,000,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีต้องการลงทุนในตราสารหนี และ/หรือตราสารทางการเงิน ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทีเสนอขายทังในและ/หรือต่างประเทศ ทีบริษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารทีมีคณ
ุ ภาพ โดยมีความเสียงของ
การลงทุนในระดับต่าํ ถึงปานกลาง

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งหนี
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
21/07/2563
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3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบมีความเสียงทังในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทีเสนอขายทังในและ/หรือต่างประเทศ ทีบริษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารทีมีคณ
ุ ภาพ โดยมีความเสียงของ
การลงทุนในระดับต่าํ ถึงปานกลาง

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งหนี
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบมีความเสียงทังในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
กองทุนอาจกูย
้ ม
ื เงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : ทีมิได้มีวัตถุประสงค์เพือลดความเสียง (NonHedging)
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) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (active
management)
3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีพันธบัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%):35.00
หมายเหตุ:
2.ดัชนีตราสารหนีภาคเอกชนทีมีอายุคงทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):30.00
หมายเหตุ:
3.อัตราดอกเบียเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สัดส่วน (%):35.00
หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมีการ
เปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษท
ั
จัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งเปลียนแปลงดังกล่าวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิมเติม :
กองทุนมีนโยบายทีจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับตราสารแห่งหนี เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที
บริษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารแห่งหนีทีมีคณ
ุ ภาพและให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับความเสียงทังในและต่าง
ประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ เป็นต้น ทังนี กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในต่าง
ประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือลดความเสียง(Hedging) ทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน/ราคาตราสาร/ราคา
21/07/2563
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ดอกเบี
ย รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ทีแฝงอยู
่ในธุยรดโครงการจั
กรรม structured
note ซึนงเป็
/ callable
เท่านัน หรือตามทีสํานักงานประกาศกําหนด และกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดย
มีสัญญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายทีจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับตราสารแห่งหนี เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที
บริษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารแห่งหนีทีมีคณ
ุ ภาพและให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับความเสียงทังในและต่าง
ประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ เป็นต้น ทังนี กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในต่าง
กรุงไทย
ประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ากองทุ
ทรัพย์สน
ิ นสุเปิ
ทธิด
ของกองทุ
น ธนทรัพย์ พลัส
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือลดความเสียง(Hedging) ทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน/ราคาตราสาร/ราคา
ดอกเบีย รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ทีแฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึงเป็น puttable / callable bond
เท่านัน หรือตามทีสํานักงานประกาศกําหนด และกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดย
มีสัญญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซงตราสารที
ึ
มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนีทีผูอ
้ อกมี
สิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนีทีผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนีคืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราทีผันแปรตามอัตราดอกเบียของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบียอืน และไม่มก
ี ารกําหนดเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอืนเพิมเติม
ในกรณีทกองทุ
ี
นลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลียน ทังนี ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีทค่
ี าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้า เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน (FX Derivatives)ใน
สัดส่วนทีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ปอ
้ งกันในกรณีทค่
ี าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึงการใช้เครืองมือป้องกันความ
เสียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน
ซึงการใช้เครืองมือป้องกันความเสียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี
1. ตราสารแห่งหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment
grade)
2. ตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment grade)
เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนันได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุน
เท่านัน
ทังนี กองทุนอาจไม่นบ
ั ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วน
ั ทีจดทะเบียนกองทรัพย์สน
ิ เป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทังช่วงระยะเวลาทีกองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงทีผูล
้ งทุนทําการขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึงมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัย
พิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติตา่ ง ๆ และ/หรือกรณีทีมีการเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีทวงเงิ
ี
นลงทุน
ในต่างประเทศเต็มเป็นการชัวคราว เป็นต้นนัน กองทุนจะมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีเสนอขายใน
ประเทศเท่านัน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ ทังนี ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและ
ไม่เกินวงเงินทีได้รบ
ั อนุมต
ั ใิ ห้นาํ ไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัวเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัวแลกเงิน
1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน
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1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.1.1  1.1.7 ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม

ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัวเงินคลัง
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัวแลกเงิน
1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.1.1  1.1.7 ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.2 ตราสารกึงหนีกึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
ทังนี หากมีการใช้สท
ิ ธิแปลงสภาพจากตราสารกึงหนีกึงทุนเป็นหุน
้ โดยกองทุนรวมได้รบ
ั หุน
้ นันมา บริษท
ั จัดการต้องจําหน่ายหุน
้
ทีได้มาภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีกองทุนรวมได้รบ
ั หุน
้ นัน โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถอ
ื ว่า บริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุน
้ ดังกล่าว
1.3 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินทีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ
และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการ
อันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า ตัวแลกเงิน หรือ ตัว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ด้วย
2.5 การลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.5.1 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามทีระบุในส่วนที 6 ข้อ 1
2.5.2 หากการลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนันต้อง
เป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.5.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออกตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือบริษัท
จัดการร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผูอ
้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนีก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ผอ
ู้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที
ความในวรรคหนึงไม่นาํ มาใช้บงั คับกับกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงขึนทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีทีออกใหม่
ในกรณีตราสารทีกองทุนลงทุนมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้าเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้านัน
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โดยตรง
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

ทันที
ความในวรรคหนึงไม่นาํ มาใช้บงั คับกับกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงขึนทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีทีออกใหม่
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ในกรณีตราสารทีกองทุนลงทุนมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้าเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้านัน
โดยตรง
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้อ
2.1  2.3
2. ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนนัน
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
3. ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 1.  9.
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษท
ั เงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟืนฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็น
ตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
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2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกินกองทุ
1 ปี ทีขึน
นทะเบี
นในตลาดซื
อขายตราสารหนี
เปิดยกรุ
งไทย ธนทรั
พย์ พลัหรื
สอทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิมเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิมเติมทีบริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ วันเริมต้นสัญญา ต้องมีมล
ู ค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพือให้มล
ู ค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารทีซือและทรัพย์สน
ิ ทีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธก
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีซือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ต่าํ กว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ในสัญญาซึงได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ ไ ด้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
4.5.1 คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ทกองทุ
ี
นพึงได้รบ
ั จาก reverse repo จนถึงวันทีมีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจากreverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารทีซือแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีทีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธนาคาร
ี
แห่งประเทศไทยทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
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3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษท
ั จัดการต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี

1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิ
มเติน
ม เปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
กองทุ
2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธนาคาร
ี
แห่งประเทศไทยทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษท
ั จัดการต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและ
เป็นตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.1.5 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีทีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน
้ จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีมีรายชืออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี ในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอืนซึงจะมีผลให้ บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื
3.5 ในกรณีทหลั
ี กประกันเป็นเงินสด ให้นาํ เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
ิ ดังนี
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนเป็นผูม
้ ี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึง
กําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.5.2.3 ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างหนึงอย่างใดดังนี
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
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ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึน ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5  1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบแต่ละตัวมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้าํ หนักทังหมด ในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนําองค์ประกอบทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.2.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจาก บริษัทจัดการ ทังนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการนันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเป็
ี นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บริษัทจัดการ แสดงให้เห็นได้วา่ วิธก
ี ารคํานวณของผู้
พัฒนาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษท
ั จัดการต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้องชําระ
หนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีทีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานก.ล.ต.กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
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6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives

6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่กองทุ
าวเป็นวัน
าการของบริ
ท
ั จัดการ
ํานวณและแจ้
งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
นหยุ
เปิดดทํกรุ
งไทย ษธนทรั
พให้
ย์ คพลั
ส
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียง
มีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิงเสือม
เสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา
ส่วนที 7 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที 1 ถึง ส่วนที 6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือทีมีการซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจัดตังและเสนอขายใน GMS
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนีต่างประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัวเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัวแลกเงิน
1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.1.1  1.1.7 ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.2 ตราสารกึงหนีกึงทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.3 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝงต่างประเทศ (Structured Note)
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ทรัพย์สินทีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.1.1  1.1.7 ตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
1.2 ตราสารกึงหนีกึงทุนต่างประเทศ (ไม่
รวมตราสาร
Basel
กองทุ
นเปิด
กรุงIII)
ไทย

ธนทรัพย์ พลัส

1.3 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝงต่างประเทศ (Structured Note)
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินทีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีบริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ
และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการ
อันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า ตัวแลกเงิน หรือ ตัว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ด้วย
2.5 การลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.5.1 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามทีระบุในส่วนที 6 ข้อ 1
2.5.2 หากการลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนันต้อง
เป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.5.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออกตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ซึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า ตราสารทีมีสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าแฝง นันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือได้ซึงเป็นทียอมรับโดยทัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงกับผูอ
้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนีก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ผอ
ู้ อกตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า
แฝง ซึงเกิดจากวิธก
ี ารคํานวณเดียวกับทีใช้ในการคํานวณราคาทีแสดงในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก
ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง มายังบริษัท
จัดการทันที
ในกรณีตราสารทีกองทุนลงทุนมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้าเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้านัน
โดยตรง
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ข้อ
2.1  2.3
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะดังนี
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีทีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยูภ
่ ายใต้หลัก
เกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน
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2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะดังนี
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู
ภ
่ ายใต้
การกํ
กับง
ดูไทย
แลของหน่
วยงานกํ
บดูแสลทีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
กองทุ
นเปิ
ดากรุ
ธนทรั
พย์ากัพลั
2.3 ในกรณีทีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยูภ
่ ายใต้หลัก
เกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน
3. ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม
้ ครองผูล
้ งทุนอย่างเพียงพอทังนี ตามรายชือประเทศ
ทีสํานักงานกําหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมเี หตุจาํ เป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัวคราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึงเป็นกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนรวมสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน มากกว่าหรือเท่ากับ 80%
ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนัน ทังนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินทีเป็น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนรวมนัน
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุนรวมนัน
5. ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีทมี
ี ความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก ต้อง
เป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับ
ผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นนิติบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5  1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2
เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
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3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบแต่ละตัวมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้าํ หนักทังหมด

สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5  1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้
อย่านงชั
ดเจน
โดยมี
การระบุ
แหล่งพ
ข้อ
ของสunderlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
กองทุ
เปิ
ดกรุ
งไทย
ธนทรั
ย์มูลพลั
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบแต่ละตัวมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้าํ หนักทังหมด ในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนําองค์ประกอบทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.2.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจากบริษท
ั จัดการ ทังนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการนันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเป็
ี นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้
พัฒนาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษท
ั จัดการต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้องชําระ
หนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีทีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียงการลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียง
มีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1
มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้รายละเอี
งกับกฎหมายว่
าด้วยหลัดกการกองทุ
ทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพย์หรือกฎหมายอื
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7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิงเสือม
เสียไป

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด
creditนevent
หรืองครบกํ
ญญา
(กรณี
ม่เกิด credit event)
กองทุ
เปิดกรุ
ไทยาหนดสั
ธนทรั
พย์
พลัไส
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิงเสือม
เสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา
ส่วนที 7 ทรัพย์สินอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สน
ิ อืนทีมีลก
ั ษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที 1 ถึง ส่วนที 6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

ประเภททรัพย์สน
ิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ํา
กว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่เกิน 10%

4

หน่วย CIS ต่างประเทศ

ไม่เกิน 15%

5

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผูอ
้ อก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาล
เป็นประกัน

6

ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
6.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือ ตราสารทีมีสัญญา
ซือขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ทีผูอ
้ อกจัดตังขึน
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผูม
้ ภ
ี าระผูกพันมี
ภูมล
ิ าํ เนาอยูต
่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

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

6.2 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
6.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชํารายละเอี
ระหนี น้อยยกว่
าหรือ ดการกองทุนรวม [0396/2556] หน้า 18 / 52
21/07/2563
ดโครงการจั
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.2.1
หรือ 6.2.2 ผูม
้ ภ
ี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี

ซือขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ทีผูอ
้ อกจัดตังขึน
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
6.2 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่
างใดอย่
งหนึ
กองทุ
นาเปิ
ดงดั
กรุงนีงไทย
ข้อ

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

ธนทรัพย์ พลัส

6.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
ประเภททรัพย์สน
ิ
6.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.2.1
หรือ 6.2.2 ผูม
้ ภ
ี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี
6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
6.2.3.2 ธนาคารออมสิน
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
6.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
6.3 เสนอขายในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน
นับแต่วันทีลงทุนต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
7

ทรัพย์สินดังนี
7.1 ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
7.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือ ตราสารทีมี
สัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ทีผู้ออก
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย ตราสารนั นในต่าง

ประเทศ หรือผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าํ หนักของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนใน
benchmark + 5%

7.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade
7.1.3 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
7.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
7.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีราย

ละเอียดตามแบบ filing
7.1.3.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนีน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม
7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง

เป็นบุคคล ดังนี
7.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9

21/07/2563
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0396/2556] หน้า 19 / 52
7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศ
ไทยเป็
น
สมาชิก

7.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมีราย

ละเอียดตามแบบ filing

ข้อ

7.1.3.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารที
มีกาํ หนดวั
ชํากรุ
ระหนี
น้อยกว่ธนทรั
าหรือ พย์
กองทุ
นเปินด
งไทย
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม
7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็นบุคคล ดังนี
ประเภททรัพย์สน
ิ

พลัส
อัตราส่วน (% ของ NAV)

7.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็น

สมาชิก
7.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียว

กับบุคคล ตามข้อ 7.1.3.3.1 –7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 397
วันนับแต่วันทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ

regulated market
7.2 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ
investment grade
7.2.1 reverse repo
7.2.2 OTC derivatives
หมายเหตุ :
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม
้ ภ
ี าระผูกพันมีภม
ู ล
ิ าํ เนา
อยูต
่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national
scale
* *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคูส
่ ญ
ั ญาในฐานะผูม
้ ภ
ี าระ
ผูกพันมีภม
ู ล
ิ าํ เนาอยูต
่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale
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ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

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

ประเภททรัพย์สน
ิ
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษท
ั ดังกล่าว

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

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

อัตราส่วน (% ของ NAV)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบัญชี
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ทีมีอายุโครงการน้อยกว่า
เงิน ทีนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ 1 ปี ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน
นิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส
้ งจ่
ั าย หรือคู่สัญญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมทีอายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทังนี เฉพาะ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนรวมทีมี อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
21/07/2563
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุ
นรวม [0396/2556] หน้า 20 / 52
1 ปี
1.3 บริษท
ั เงินทุน
1

ข้อ
ประเภททรัพย์สน
ิ
1
ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

 รวมกั
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์
พลันสไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบัญชี
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ทีมีอายุโครงการน้อยกว่า
เงิน ทีนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ 1 ปี ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน
นิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็นผู้อประเภททรั
อก ผูส
้ งจ่
ั าพ
ย ย์หรื
สน
ิอคู่สัญญา ดังนี
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมทีอายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทังนี เฉพาะ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนรวมทีมี อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี
1.3 บริษท
ั เงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธก
ี ารทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนรวมสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable
bond) (แต่ไม่รวมถึงตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง
(puttable/callable bond) ซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสาร
กึงหนีกึงทุน หรือตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า
แฝง (puttable/callable bond) ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
2.4.1 มีลักษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

รวมกันไม่เกิน 15%

5.2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือตราสารทีมีสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ทีมีอันดับความน่าเชือถือที
ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารทีต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้
(noninvestment grade / unrated) (หมายความรวมถึง ในระบบ
regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ทีมี
ข้อมูล public และ nonpublic)
6

ตราสารกึงหนีกึงทุน

ไม่เกิน 20%

7

หน่วย CIS ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย

ไม่เกิน 20%
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หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มข
ี อ
้ กําหนดเกียวกับ
product limit

ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารทีต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้
(noninvestment grade / unrated) (หมายความรวมถึง ในระบบ
regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ทีมี
ข้อมูล public และ nonpublic)

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ข้6อ

ตราสารกึงหนีกึงทุน

ไม่เกิน 20%
อัตราส่วน (% ของ NAV)

ประเภททรัพย์สน
ิ
7

หน่วย CIS ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย

ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มข
ี อ
้ กําหนดเกียวกับ
product limit
ข้อ
8

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

derivatives ดังนี
8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมี
วัตถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือ
การลดความเสียง (nonhedging)

global exposure limit
8.2.1 กรณีกองทุนรวม ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว
่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ

1

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน

ตราสารหนี และตราสารกึงหนีกึงทุน ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนีภาครัฐไทยหรือตราสารหนีภาครัฐต่าง
ประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด ทังนี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.
อาจนํามูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้องเป็น
ข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทัวไป และในกรณีทผู
ี อ
้ อกตราสารไม่มห
ี นี

สินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง
แรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนันเป็นรายครัง เว้น
แต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating ให้ บริษัทจัดการ ลงทุนเพือกองทุนภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้ออก
ตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พจ
ิ ารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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7.รายละเอี
ธนาคารเพื
อการส่งออกและนํ
าเข้าแห่
งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข้อ

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่
า
ด้
ว
ยธุ
ร
กิ
จ
สถาบั
น
การเงิ
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพนย์ พลัส
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ประเภททรัพย์สน
ิ
อัตราส่
วน
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลักษณะครบ
ถ้วนดังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือทีแก้ไขเพิมเติม
ส่วนที 5 : การดําเนินการเมือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนขาดคุณสมบัตห
ิ รือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทกองทุ
ี
นมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนด แต่ตอ
่ มาทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนมีคณ
ุ สมบัตท
ิ เปลี
ี
ยนแปลงไปจนเป็น
เหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีขาดคุณสมบัตภ
ิ ายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันทีทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี
(3) เมือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สน
ิ ทีขาดคุณสมบัตม
ิ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ปลียนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมีการเปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จด
ั ส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
ตามวรรคหนึง พร้อมสาเหตุทไม่
ี สามารถจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน
3 วันทําการนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีททรั
ี พย์สน
ิ ในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานไว้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สน
ิ ทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
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(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียว
กับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี

(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สน
ิ ทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้กองทุ
อ 4 ในส่น
วนนี
เปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียว
กับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี
และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัด
ทํารายงานข้อมูลตามวรรคหนึง พร้อมสาเหตุทไม่
ี สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนีด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สท
ิ ธิออกเสียงในหุน
้ จํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ ในกรณีทีทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษท
ั จดทะเบียน และการได้มาซึงหุน
้ ของบริษท
ั ดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษท
ั นันจนถึงหรือข้ามจุดที
ต้องทําคําเสนอซือ
3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีมีอยู่เดิมนัน
(2) กรณีทีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีทมี
ี เหตุสด
ุ วิสย
ั หรือเหตุจาํ เป็นอืนใดทําให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพือให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษท
ั จัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ตอ
่ ผูล
้ งทุน บริษท
ั จัดการสามารถใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ ดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุน
เป็นสําคัญ และต้องส่งรายงานเกียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรืองดังกล่าวต่อสํานักงาน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและผูด
้ แ
ู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที 6 : การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลทีทําให้มก
ี ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทังจัดส่งต่อผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สด
ั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษท
ั จัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุนของกอง
ทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษท
ั จัดการจะได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การทีจะออกจากกองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธก
ี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษท
ั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใช้บงั คับ และในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วันทีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผ
ี ลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
21/07/2563
รายละเอี
ยดเพิมเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
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4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

นเปิดนกรุ
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิกองทุ
ดหน่วยลงทุ
) : งไทย ธนทรัพย์ พลัส
รายละเอียดเพิมเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.2.1 การขอรับหนังสือชีชวนและเอกสารการจองซือ
ผูส
้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และสามารถทําการสังซือหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืน ในระหว่างเวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น. ซึงเป็นวันทําการ
ในกรณีทีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผูส
้ นใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารทีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซงลงนามรั
ึ
บรองสําเนาถูกต้อง
ผูจ
้ องซือหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
และแบบคําขอเปลียนแปลงข้อมูล รวมทังเงือนไขอืน ๆ ทีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึงจะติดประกาศไว้ที
บริษัทจัดการ ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผ
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีทมี
ี ยอดสังซือหน่วยลงทุนซึงเมือแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั
อนุมต
ั ใิ ห้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผล
ู้ งทุนหรือผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5.2.2. วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องสังซือเป็นจํานวนเงินไม่นอ
้ ยกว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือทีบริษท
ั จัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสังซือหน่วยลงทุน” และ
“คําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน” (เฉพาะผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทีจัดตังและจัดการโดยบริษท
ั จัดการเป็นครังแรก) ให้
ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) โดยเริมตังแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.
5.2.2.2 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มบ
ี ริการสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีบญ
ั ชีผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนและสมัครใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถส่งคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และขันตอนวิธีการขอใช้บริการสังซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.3 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานอง
เดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทังนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืน (ถ้ามี)
5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึงลงนามรับรองความถูกต้อง
5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
(4) ตัวอย่างลายมือชือผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขการลงนาม
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
หรื
อ
เอกสารเพิ
มเติ
ม
อื
นใดที
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ษ
ั
ท
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ด
การ
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อ
ผู
้
ส
นั
บ
สนุ
น
การขายหรื
อรับซือคืด
นการกองทุ
กําหนด โดยเอกสารต่
างๆ ต้องลงนามรั
บรอง
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5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
(4) ตัวอย่างลายมือชือผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขการลงนาม
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
หรือเอกสารเพิมเติมอืนใดทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนกําหนด โดยเอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครังแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสังโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ทีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือธนาคารกรุงไทยทีรับการสังซือภายในวันเดียวกับวันที
สังซือเท่านัน หรือบัญชีจองซือทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อน
ื หรือวิธก
ี ารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติม
ต่อไป
ทังนี สําหรับการซือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาทีอยูน
่ อกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส
้ งซื
ั อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานันเท่านัน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนาม “บัญชี
จองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส” เมือชําระทีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือหน่วย
ลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงไทย” เมือชําระทีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซือทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้กบ
ั ธนาคาร
พาณิชย์อนๆ
ื โดยบัญชีจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึงบริษท
ั
จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีดงั กล่าว และหากมีดอกเบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิด
ขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึง บริษท
ั จัดการอาจเพิมบัญชีจองซือหน่วยลงทุนทีเปิดไว้กบ
ั
ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยืนชําระให้เสร็จสินก่อนเวลาเคลียริงของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายทีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครัง
แรก บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านัน
ในการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอืนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนีกับบริษท
ั จัดการ
ไม่ ไ ด้ และผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอน
การสังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หลังจากทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุน พร้อมทังเงินค่าซือหน่วยลงทุน
จาก ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสังซือหน่วยลงทุนให้
แก่ ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รบ
ั เงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ในกรณีทีการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนนัน และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นันคืนให้กับผู้
สังซือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อืนๆ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั
จัดการกําหนด ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ตามทีสังซือและได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจดทะเบียนไว้ตอ
่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สังซือ โดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ตามวันที
ได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทังนี ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนทีเสนอขาย ครังแรกก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สังซือหน่วยลงทุนทราบทีบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซือคืนหน่วยลงทุน
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ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อ ทังนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ตามทีสังซือและได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจดทะเบียนไว้ตอ
่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สังซือ โดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ตามวันที
ได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่กองทุ
าซือหน่น
วยลงทุ
เต็ง
มตามจํ
ทังนี
ในกรณี
เปิดนกรุ
ไทยานวนแล้
ธนทรัวพ
ย์ พลั
ส ทีมีการสังซือหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนทีเสนอขาย ครังแรกก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สังซือหน่วยลงทุนทราบทีบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซือคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อ ทังนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน หลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อม ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วน
ั ปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผจ
ู้ องซือทราบล่วงหน้า
5.2.6 การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจดทะเบียนไว้ตอ
่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทังหมด บริษัทจัดการจะคืน
เงินค่าซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้รบ
ั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทังหมดโดยไม่มด
ี อกเบีย เป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะผูส
้ งซื
ั อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ตามทีอยู่ทีระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
5.2.7 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีทีบริษัทจัดการยุติโครงการเนืองจากหลังสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผล
ู้ งทุนได้ถงึ 35 ราย หรือในกรณีทีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด หรือในกรณีทีบริษัทจัดการประสงค์จะยุติ
โครงการ เนืองจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผล
ู้ งทุนได้ถงึ 35 ราย แต่มม
ี ล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ทงหมดต่
ั
าํ กว่า 50,000,000
บาท บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดพร้อมทังดอกเบียทีเกิดขึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่าย
เฉพาะผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทางไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
ตามทีอยู่ทีระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วน
ของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน หากบริษท
ั จัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบียทีเกิดขึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนืองจากความ
ผิดพลาดของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึงต่อปีนับแต่วันทีครบกําหนดเวลานัน
จนถึงวันทีบริษท
ั จัดการชําระเงินค่าจองซือจนครบถ้วน
(2) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สาํ นักงานทราบถึงการยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึงภายใน 7 วันนับแต่วันทียุติ
การขายหน่วยลงทุนนัน และให้การอนุมต
ั ใิ ห้จด
ั ตังกองทุนรวมสินสุดลงในวันทีแจ้งให้สาํ นักงานทราบ
ทังนี บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีการอนุมต
ั ใิ ห้จด
ั ตังกองทุนรวมสินสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อน
ั เนืองจาก
ความผิดของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบียในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึงต่อปีนับแต่
วันทีครบกําหนดเวลานันจนถึงวันทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก ตามวันและเวลาทีกําหนดในข้อ 6.2.9 “วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุนอีกครังภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หลังจากปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครังแรก หากกรณีวน
ั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป
6.2.1 การขอรับหนังสือชีชวนและเอกสารการสังซือ
ผูส
้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวน และเอกสารการจองซือได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ตามวันและเวลาทีกําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”
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6.2.2 วิธก
ี ารเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ในกรณีทีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผูส
้ นใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก ตามวันและเวลาทีกําหนดในข้อ 6.2.9 “วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุนอีกครังภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หลังจากปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครังแรก หากกรณีวน
ั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

6.2.1 การขอรับหนังสือชีชวนและเอกสารการสังซือ
ผูส
้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวน และเอกสารการจองซือได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ตามวันและเวลาทีกําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”
6.2.2 วิธก
ี ารเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ในกรณีทีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผูส
้ นใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารทีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซงลงนามรั
ึ
บรองสําเนาถูกต้อง
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขทีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุน และแบบคําขอเปลียนแปลงข้อมูล รวมทังเงือนไขอืนๆ ทีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึงจะติดประกาศ
ไว้ ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) เพือแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ ทังนี บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึงลงนามรับรองความถูกต้อง
6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชือผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทังนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
6.2.4 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคําสัง
ซือหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทังจะต้องสังซือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือทีบริษท
ั จัดการ
กําหนด
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้แก่บริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) พร้อมทัง
ชําระค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
6.2.4.2. การสังซือหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสังซือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนการทํารายการทีกําหนดในหน้าจอของเครือง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามทีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขันตอนการสังซือหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะถือว่าการสังซือหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุง
ไทยในวันทําการใดเป็นรายการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการนัน และการสังซือหน่วยลงทุนตังแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุง
ไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษท
ั จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสังซือหน่วยลงทุนของ
วันทําการถัดไป ทังนี ให้ใช้เวลาทีบันทึกของเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยทีบันทึกรายการเป็นหลัก
ผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสังซือหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผูส
้ งซื
ั อ
และเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยทีสังให้หก
ั เงินเพือซือหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมทีเกียวกับข้องกับการซือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง มิฉะนันบริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซือหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนในครังนัน
บริษท
ั จัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนทีส่งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน เมือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์ทีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะยกเลิ
ี
กการให้บริการดังกล่าวชัวคราวหรือตลอดไปตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนทีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ทีบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.3. การสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั การตอบรับการขอใช้บริการซือขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสังซือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพือใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขันตอน
การทํ
ารายการทีได้รับฟังจากระบบซือหน่วยลงทุนทางโทรศั
พท์ยหดโครงการจั
รือตามทีระบุดอการกองทุ
ยู่ในเอกสารวิ
ธีการใช้
บริการซือขายหน่
วยลงทุ
21/07/2563
รายละเอี
นรวม
[0396/2556]
หน้า 28
/ 52น
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขันตอนการสังซือหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะถือว่าการสังซือหน่วยลงทุนก่อนเวลา
ปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการนัน และการสังซือหน่วยลงทุน

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะยกเลิ
ี
กการให้บริการดังกล่าวชัวคราวหรือตลอดไปตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนทีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ทีบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.3. การสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริกกองทุ
ารธนาคารทางโทรศั
ท์ (Telephone
นเปิดกรุงพไทย
ธนทรัพBanking)
ย์ พลัสของธนาคารกรุงไทย
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั การตอบรับการขอใช้บริการซือขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสังซือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพือใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขันตอน
การทํารายการทีได้รับฟังจากระบบซือหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามทีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือขายหน่วยลงทุน
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขันตอนการสังซือหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั จัดการจะถือว่าการสังซือหน่วยลงทุนก่อนเวลา
ปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการนัน และการสังซือหน่วยลงทุน
ตังแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่า
เป็นการทํารายการสังซือหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทังนี ให้ใช้เวลาทีบันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที
บันทึกรายการเป็นหลัก
ผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผูส
้ งซื
ั อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยทีสังให้หก
ั เงินเพือซือหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกียวข้องกับการซือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง มิฉะนัน บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซือหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนในครังนัน
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนทีส่งให้ผู้สังซือหน่วยลงทุนเมือนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์ทีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะยกเลิ
ี
กการให้บริการดังกล่าวชัวคราวหรือตลอดไปตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนทีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ทีบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.4. การสังซือหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธห
ี ก
ั เงินโดยอัตโนมัตจ
ิ ากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันทีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต
โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุนและใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยืนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
2. ในกรณีทเงิ
ี นในบัญชีเงินฝากของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอทีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน
(ถ้ามี) ระบบจะไม่หก
ั เงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดทีบัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีหักชําระค่าซือหน่วยลงทุนซึงรวมค่าธรรมเนียม
ทีเกียวข้องกับการซือหน่วยลงทุนนัน
3. ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตเิ พือซือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการ
ใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หก
ั บัญชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุนและใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ยืนให้
แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
4. ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บญ
ั ชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุนและใบคําสังซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.5 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.4.6 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์
เคลือนที หรือการสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดใน
ทํานองเดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทังนี
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือ รับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.4.7. การสังซือผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสังซือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัท
จัดการกําหนด
6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชาํ ระเป็นเช็ค
ดราฟต์
ผูส
้ งซื
ั อต้องขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีจองซื
อหน่วยลงทุ
นกองทุนเปิ
ดกรุงไทย นธนทรั
ย์ พลัส” เมือชําหน้
ระที
21/07/2563
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
รวม พ[0396/2556]
า บริ
29ษ/ัท52
จัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงไทย” เมือชําระทีบริษัทจัดการ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือ

6.2.4.7. การสังซือผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสังซือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัท
จัดการกําหนด

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส
้ งซื
ั ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชาํ ระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผูส
้ งซื
ั อต้องขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส” เมือชําระทีบริษัท
จัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงไทย” เมือชําระทีบริษัทจัดการ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือ
บัญชีจองซือทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื โดยบัญชีจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน
และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึงบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีดงั กล่าว และ
หากมีดอกเบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึง บริษัทจัดการอาจ
เพิมบัญชีจองซือหน่วยลงทุนทีเปิดไว้กบ
ั ธนาคารพาณิชย์อนๆ
ื โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ทังนี สําหรับการซือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาทีอยูน
่ อกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส
้ งซื
ั อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานันเท่านัน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพือเรียกเก็บเงินภายใน
วันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีทีเช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีสังซือไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สังซือหน่วยลงทุนทําการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุน
ทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการซือขายทีเรียกเก็บเงินได้
หลังจากทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุน พร้อมทังเงินค่าซือหน่วยลงทุน
จากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสังซือหน่วยลงทุนให้
แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั เงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนันได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
6.2.5.2. เครืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีทีสังซือหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษท
ั จัดการจะหักเงินค่าซือหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแจ้งไว้เมือขอใช้บริการ โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนนี
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส” โดยบัญชีจองซือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึงหากมีดอกเบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งชือธนาคารและเลขทีบัญชีจองซือหน่วยลงทุนในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีทสั
ี งซือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษท
ั จัดการจะหักเงิน
ค่าซือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแจ้งไว้เมือขอใช้บริการ โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสัง
ซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส” โดยบัญชี
จองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึงหากมีดอกเบียรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้า
ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งชือธนาคารและเลขทีบัญชีจองซือหน่วยลงทุนในหนังสือชีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันทีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอืนซึงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จาก
การสังซือหน่วยลงทุนนีเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส” โดย
บัญชีจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึงหากมีดอกเบียรับหรือผล
ประโยชน์ใดๆ เกิดขึน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วง
หน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งชือธนาคารและเลขทีบัญชีจองซือหน่วยลงทุนในหนังสือชี
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อืนๆ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อต
ั โนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด
ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.5.7.
การสังซือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
21/07/2563
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0396/2556] หน้า 30 / 52
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการสังซือหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ
์ ด้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที
บริษท
ั จัดการกําหนด โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด ทังนี บริษัท

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อืนๆ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อต
ั โนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยผู
ส
้ งซื
ั อหน่
วยลงทุ
องชํธนทรั
าระเงินค่พ
าซืย์
อหน่
วยลงทุ
ั จัดการกําหนด
กองทุ
นเปิ
ดกรุนงจะต้
ไทย
พลั
ส นตามวิธกี ารทีบริษท
ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.5.7. การสังซือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการสังซือหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ
์ ด้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที
บริษท
ั จัดการกําหนด โดยผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด ทังนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อโดยคํานวณจากจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน โดย
จํานวนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คาํ สังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธห
ี ก
ั เงินโดยอัตโนมัตจ
ิ ากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน ก่อนคําสังซือหน่วยลงทุนทีซือด้วยวิธี
อืนๆ สําหรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธอ
ี นๆ
ื บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน”
ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ทังนี จะให้สท
ิ ธิแก่คาํ สังซือหน่วย
ลงทุนด้วยวิธห
ี ก
ั เงินโดยอัตโนมัตจ
ิ ากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอืนก่อนคําสังซือหน่วยลงทุนทีซือด้วยวิธอ
ี น
ื ในกรณีทีสังซือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียง
พอต่อการจัดสรร บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลืออยูใ่ ห้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีสังซือพร้อมกันนันตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแต่ละรายสังซือเข้ามา (Pro Rata) ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.7 การคืนเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนทีผูส
้ งซื
ั อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสังซือก่อนได้ก่อน และหากมีการสังซือหน่วย
ลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลืออยูใ่ ห้ผส
ู้ งซื
ั อ
หน่วยลงทุนทีสังซือพร้อมกันนันตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแต่ละรายสังซือเข้ามา (Pro Rata) ทังนี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดสรรหรือไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสังซือหน่วยลงทุนทีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบีย (ถ้ามี) ให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารรับ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตังแต่วน
ั ทีสังซือหน่วย
ลงทุน
6.2.8 เงือนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนทีจัดตังโดยบริษท
ั จัดการ
เพือสังซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีกับ
บริษัทจัดการไม่ได้
การสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพือให้บริษท
ั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือตามคําสังซือหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี
ก) คําสังซือทีจะมีผลให้ผล
ู้ งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ข) คําสังซือหน่วยลงทุนของผูล
้ งทุน ทีจะมีผลให้บค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีทีเป็นบุคคลหรือนิติบุคลทีได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการสังซือหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ
สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการสังซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะกํ
ี
าหนด แก้ไข เปลียนแปลงหรือเพิมเติมเงือนไขในการสังซือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจาก
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
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6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุนอีกครังภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหลังจากปิดการเสนอขายครังแรก หากกรณี

ค) บริษท
ั จัดการได้พจ
ิ ารณาแล้วเห็นว่าการสังซือหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ
สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการสังซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่
านัน นเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
กองทุ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะกํ
ี
าหนด แก้ไข เปลียนแปลงหรือเพิมเติมเงือนไขในการสังซือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจาก
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสังซือหน่วยลงทุนอีกครังภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหลังจากปิดการเสนอขายครังแรก หากกรณี
วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการสังซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทก
ุ วันทําการ ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีวัน
ทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือนการซือ
หรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครังแรก ตามรายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืน ซึงคํานวณตาม
หัวข้อ “วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
7.4.1 วิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี
(1) การรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน โดยกรอกใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ตังแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.
บริษท
ั ถือว่าคําสังขายคืนทีได้รบ
ั หลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสังขายคืนสําหรับวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนครังถัดไป
ทังนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบโดยทันทีในกรณีทมี
ี ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป
(2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
(3) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษท
ั จัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุง
ไทย โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
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(4) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
(3) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศั
(Telephone
งไทย
กองทุนเปิดกรุพงท์ไทย
ธนทรัBanking)
พย์ พลัของธนาคารกรุ
ส
บริษท
ั จัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุง
ไทย โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
(4) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
(5) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อต
ั โนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดในทํานอง
เดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทังนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืน (ถ้ามี)
(6) การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการทีบริษัท
จัดการกําหนด
7.4.2 เงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุน
การสังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั คําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและได้ทาํ รายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้สังขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีทีบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุน"
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทอาจจะลดหย่
ี
อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีสังขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนทีจัดการโดยบริษท
ั จัดการ
อนึง ในกรณีทีบัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปิ
ี
ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีทบริ
ี ษท
ั พิจารณาแล้วเห็นว่าการสังขายคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือต่อชือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสังขายคืนได้
7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซือคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สังขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีทีสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทก
ุ คําสังขายคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินทีมีในขณะนันให้ผส
ู้ งั
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนันตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินทีผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนแต่ละรายสังขายคืนมา
นัน ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับ
ซือคืนไม่สบ
ั เปลียนหน่วยลงทุนตามสัง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สังขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทีบริษท
ั จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะคํานวณจํานวนเงินทีสังขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วยราคา
รับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการรับซือคืนนัน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษท
ั จัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีสังขายคืนด้วย ราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน ทังนี จํานวนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง
โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนมีจาํ นวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนทีสังขายคืน
ในกรณีทจํ
ี านวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีอยูต
่ ามทะเบียน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูต
่ ามทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน
ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนที
เหลืออยูท
่ งหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ทังหมดนันด้วยวิธี
การเดียวกับหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนและทําให้เกิดการรับซือคืนหน่วยลงทุนทังหมดนัน ทังนี หากมีการ
เปลี
ยนแปลงมูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษ
ัทจัดการจะแจ้
งให้ผู้สนัดบการกองทุ
สนุนการขายหรื
รับซือคืน (ถ้ามีหน้
) ทราบล่
21/07/2563
รายละเอี
ยดโครงการจั
นรวม อ[0396/2556]
า 33 ว/งหน้
52 า
ไม่น้อยกว่า 7 วันเพือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผล
ู้ งทุนทราบ

ในกรณีทจํ
ี านวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีอยูต
่ ามทะเบียน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยูต
่ ามทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ในกรณีทผู
ี ส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนที
เหลืออยูท
่ งหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ทังหมดนันด้วยวิธี
การเดียวกับหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนและทําให้เกิดการรับซือคืนหน่วยลงทุนทังหมดนัน ทังนี หากมีการ
เปลียนแปลงมูลค่าขันต่าํ ของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันเพือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผล
ู้ งทุนทราบ
บริษท
ั จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนตามการสังขายคืนหน่วยลงทุนทีสมบูรณ์ ซึงเป็นไปตามเงือนไขข้างต้น
เท่าทีบริษท
ั จัดการสามารถรับซือคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน
บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนัน
7.4.4 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทําการรับ
ซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งขายคื
ั
นตามวิธก
ี ารและเงือนไขทีกําหนดในโครงการ ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวิธก
ี ารทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุไว้ในใบ
คําขอเปิดบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
บริษท
ั จัดการจะเปิดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหลังจากปิดการเสนอขายครังแรก หากกรณีวน
ั
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็นวันทําการถัดไป โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทก
ุ วันทําการซือขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30
น.

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีวัน
ทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือนการซือ
หรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึง (“กองทุนต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
จะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซือคืน จากกองทุนต้นทางซึงได้หก
ั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามราคาขาย และเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ ทังนี บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็นหลัก
ฐาน
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือ ต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจะปิ
ี
ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนชัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยทราบโดยพลัน
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลียนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนทีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการทีบริษัท
จั21/07/2563
ดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้เท่านัน รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0396/2556] หน้า 34 / 52
8.2.1 วิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุน

ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือ ต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจะปิ
ี
ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนชัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
กองทุ
ดนกรุ
ธนทรั
พลั
ส
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรื
อรัน
บเปิ
ซือคื
(ถ้งาไทย
มี) และแจ้
งให้ผพ
ถ
ู้ อ
ื ย์หน่
วยทราบโดยพลั
น
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลียนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนทีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการทีบริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้เท่านัน
8.2.1 วิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุน
8.2.1.1 การสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) ภายในวันและเวลาทีระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชอกองทุ
ื
นต้นทาง และชือกองทุนปลายทางทีต้องการสับเปลียนหน่วยลงทุน รวมทังจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอืนๆ ทีบริษท
ั จัดการกําหนด และยืนคําสังต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลียนให้แก่ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกองทุนนีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องสังสับเปลียนหน่วยลงทุนครังละไม่ตาํ่ กว่าจํานวนหน่วยลงทุนขัน
ต่าํ ของการสังขายคืนทีกําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสับเปลียนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตาํ่ กว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าที
ปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
5) ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทังหมดทีได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอทีจะนําไปซือหน่วยลงทุนของกองทุนอืน ตามมูลค่าขันต่าํ ทีระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะไม่นําเงินไปซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตาม
เงือนไขทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
6) ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอืนมายังกองทุนนี และจํานวนเงินทีได้ไม่เพียงพอที
จะนําไปซือหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะไม่
ี
นาํ เงินดังกล่าวมาซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีตามทีระบุไว้ในคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยืนคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ได้ เนืองจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง”
และข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน” บริษท
ั จัดการจะถือว่าคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุนของวันแรกทีจะเปิดทําการสับเปลียนครังต่อไป
8) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนทีสังสับเปลียนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลียนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
ทังนี เงือนไขการสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลียนแปลงภายใต้วิธีการทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
8.2.1.2 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
8.2.1.3 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อืน
บริษท
ั จัดการอาจจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์อืนใดใน
ทํานองเดียวกัน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทังนี
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
8.2.2. ราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบ
ั เปลียนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลียน
หน่วยลงทุน ดังนี
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซือคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการซือขายทีบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ทาํ รายการสับเปลียนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการซือขายทีบริษัท
จัดการกําหนดขึนเป็นการทัวไป ทังนี วันทําการซือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการทีกองทุนได้รบ
ั เงินจากกองทุนต้นทาง โดย
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศทีสํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
21/07/2563
รายละเอี
ดการกองทุ
นด
รวม
หน้วายลงทุ
35 /น52
บริ
ษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
นอ
้ ยกว่ยาดโครงการจั
3 วันทําการก่
อนวันเริมเปิ
ให้บ[0396/2556]
ริการสับเปลียนหน่
โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทุกวัน

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการซือขายทีบริษัท
จัดการกําหนดขึนเป็นการทัวไป ทังนี วันทําการซือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการทีกองทุนได้รบ
ั เงินจากกองทุนต้นทาง โดย
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศทีสํานักงานของบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลียนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทุกวัน
ทําการ ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.
ทังนี บริษท
ั จัดการจะถือว่าคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั หลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนสําหรับ
วันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนครังถัดไป
เงือนไขอืนๆ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีวัน
ทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมายมีคาํ สังให้เป็นวันหยุดการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุน (ซึงอาจเป็นวันทีบริษท
ั จัดการเปิดทําการแต่มค
ี าํ สังให้เป็นวันหยุดการซือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลือนการซือ
หรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ
อืนแทน โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน และบริษัทจัดการได้
รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงินได้

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
10.1 บริษท
ั จัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทเข้
ี าเหตุดงั ต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไปและคิ
ึ
ดเป็นอัตราตังแต่รอ
้ ยละ 0.5 ของ
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
10.2 การเลือนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐาน
การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2)
ต่อสํานักงานโดยพลัน ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผรู้ ว่ มค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีทปรากฏเหตุ
ี
ดงั ต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับโดยได้
รับความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี การไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือ
คํ21/07/2563
าสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้ก
ระทําได้ยไดโครงการจั
ม่เกิน 1 วันทํดาการกองทุ
การ เว้นแต่นจรวม
ะได้ร[0396/2556]
บ
ั การผ่อนผันจากสํ
กงาน
รายละเอี
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(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับโดยได้
รับความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ากองทุ
ย จ่าย โอนหลั
ทรัง
พไทย
ย์หรือทรั
พย์สน
ิ ของกองทุ
นรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
นเปิดกกรุ
ธนทรั
พย์ พลัส
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทังนี การไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือ
คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน แก่ผล
ู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนันๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน
(7) ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน และคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมและผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
2. เมือปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รับสับ
เปลียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อ
ไปนี
(1) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือคืน
หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืน
และผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนพร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนันให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึงวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซือคืน
หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือ คําสัง
ขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่สบ
ั เปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนก็ได้
3. บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุดรับคํา
สังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุน
ทีไม่ถก
ู ต้องนันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไปและคิ
ึ
ดเป็นอัตราตังแต่รอ
้ ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนทีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
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ราคา
โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหรือคําสังสัรายละเอี
บเปลียนหน่
วยลงทุนไว้ดแการกองทุ
ล้วให้ทราบถึ
งการหยุ
ดขายหน่วยลงทุ
ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน

ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่สบ
ั เปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนก็ได้
3. บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่
วยลงทุ
นตามคํ
งซือหรืธนทรั
อคําสังสัพ
บเปลี
ยนหน่
กองทุ
นเปิ
ดกรุางสัไทย
ย์ พลั
ส วยลงทุนทีได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคํา
สังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุน
ทีไม่ถก
ู ต้องนันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไปและคิ
ึ
ดเป็นอัตราตังแต่รอ
้ ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนทีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อ
กัน

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จา่ ย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
รวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จา่ ยทีเกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามทีจ่าย
จริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพือ
แสดงรายละเอียดข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบญ
ั ชีทผ่
ี านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมด หักด้วยมูลค่าหนีสิน
ทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ
ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมด หักด้วยมูลค่า
หนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นียังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทีคิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ เฉพาะทีลงทุนในต่างประเทศ
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รายละเอี
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15.2.3.
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
:

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมด หักด้วยมูลค่า
หนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นียังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทีคิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ เฉพาะทีลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ทังหมด หักด้วย
มูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอืนๆ ทีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันทีคํานวณ

รายละเอียดเพิมเติม :

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.6955ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
(1) ค่าใช้จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
ของกองทุนเฉลียเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดตังกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ เป็นกองทุนรวม และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที
เกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จา่ ยเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุนใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถงึ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามทีจ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกิดขึนจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพือนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ทีเกียวข้องกับกองทุน ตามทีจ่ายจริง
(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
หรื
อค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้
จ่ายอันยเกิ
ดจากการรับดชํการกองทุ
าระหนีเป็นนทรั
พย์[0396/2556]
สินอืนแทนการชํหน้
าระหนี
21/07/2563
รายละเอี
ดโครงการจั
รวม
า 39ด้/วย52
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จา่ ยในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว

(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามทีจ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกิดขึนจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพือนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ทีเกียวข้องกับกองทุน ตามทีจ่ายจริง
(ญ) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีหรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื
อประโยชน์
ของผู
หน่วยลงทุ
นหรืพ
อย์
เมือได้
ับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการ
กองทุ
นเปิด
กรุง้ถือไทย
ธนทรั
พลัรส
ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนีของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สน
ิ อืนแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จา่ ยในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จา่ ยในการสือสารโต้ตอบโดยวิธอ
ี นที
ื มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee)
(ด) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลทีเกียวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกียวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จา่ ยทางด้านภาษีทเกิ
ี ดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอนใดที
ื
เกียวข้องทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทังระบบอืนใดเพือประโยชน์ของกองทุน ตามทีจ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทังในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสียงอันเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน และ/หรืออัตราดอกเบีย เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง
(น) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้าของผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(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
้ งทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึงบริษท
ั จัดการจัดทําเมือสินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุนของกองทุนซึงเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนเป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
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
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
 ในระยะเวลาเสนอขายครังแรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทีตราไว้
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครังแรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคาขาย
อนึ
ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริ
ษัทจัดการขอสงวนสิ
ในการเรียน
กเก็
บค่า[0396/2556]
ธรรมเนียมการขายหน่
21/07/2563
รายละเอี
ยดโครงการจัทดธิการกองทุ
รวม
หน้า 40วยลงทุ
/ 52 น
ให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

 ในระยะเวลาเสนอขายครังแรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทีตราไว้
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครังแรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคาขาย
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคารับซือคืน
อนึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
หน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูล
้ งทุนแต่ละกลุม
่ ไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน
โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพือให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เพือคํานวณราคารับซือคืน

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
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รายละเอียดเพิมเติม :

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุ
นก่อนระยะเวลาถื
ครองที
กําหนดในโครงการ
กองทุ
นเปิดกรุงอไทย
ธนทรั
พย์ พลัส (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซือหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพือซือหน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคาร
พาณิชย์กาํ หนด
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีขอให้บริษท
ั จัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซงเป็
ึ นกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราทีนาย
ทะเบียนกําหนด
ทังนี ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราทีรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม และภาษีอืนใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ งๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทังหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละ
วันทีคํานวณนันเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี
อืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน ภายใน 20 วันถัดไปนับจากวันสินเดือน
** 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 งๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี
15.5.1 ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทังนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการทีเหมาะสมอันทําให้มันใจได้ว่าผู้
ลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีในการซือขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิมเติมโครงการใน
เรืองดังกล่าวเมือบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการตามวรรคหนึงแล้ว
15.5.2 ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดัง
กล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
(1) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
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ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึน
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(2) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนบ
ั
แต่วันทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดัง
กล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
(1) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึน
(2) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนบ
ั
แต่วันทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทีเพิมขึนดังกล่าว
(ข) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง มิให้นํามาใช้กับกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
ทังนี การเปลียนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
15.5.3 กรณีทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามทีระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และ 15.3 เป็นอย่างอืนในอนาคต
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงวิธก
ี ารคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยตามหลักเกณฑ์ทบั
ี งคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รบ
ั
มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

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 โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการ
ตามทีประกาศสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนด ซึงได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีหลักการ
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึนในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นทียอมรับเป็นสากล โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ทังนี ให้ใช้มล
ู ค่าหน่วย
ลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซือขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
นรวมกําหนดวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกันยาวกว่าหนึงเดือน
(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 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษท
ั อาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอืนทีเหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
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บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอืนใดทีเหมาะสม โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผ
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน

Center) หรือช่องทางอืนทีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษท
ั อาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอืนทีเหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็
บไซต์
ของบริ
ษท
ั งไทย ธนทรัพย์ พลัส
กองทุ
นเปิ
ดกรุ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอืนใดทีเหมาะสม โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผ
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการทีคํานวณ
นัน
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีคํานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด
4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมือมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) เมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตังแต่วน
ั ทีปรากฎเหตุดงั กล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาทีผูล
้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษท
ั อาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอืนทีเหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1.ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องน้อยกว่าหนึงสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที
ถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และจัดให้มส
ี าํ เนา
รายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการของบริษัทจัดการเพือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(3) สาเหตุททํ
ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทังนี เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ
ื
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีทเหตุ
ี
ของความผิดพลาดซึงทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องตามวรรคหนึงมีผลต่อเนืองต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครังต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบียผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันทีบริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องด้วย
2.ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วน
ั ทีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
จนถึงวันทีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นน
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กต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราส่วนตัรายละเอี
งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่
วยลงทุ
ทีถูก[0396/2556]
ต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน

ในกรณีทเหตุ
ี
ของความผิดพลาดซึงทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องตามวรรคหนึงมีผลต่อเนืองต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครังต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบียผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันทีบริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องด้วย

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

2.ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วน
ั ทีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
จนถึงวันทีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที
ถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราส่วนตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน
เพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ ทังนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษท
ั จัดการเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
ทังนี บริษท
ั จัดการจะจัดให้มส
ี าํ เนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ เพือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีทีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึงฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีได้ซอหรื
ื
อขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผ
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่าํ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง (understate) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่
นันและจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี
สาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง (overstate) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่
นันและจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี
สาเหตุดงั กล่าว
ในกรณี
ทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผรายละเอี
ซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุ
นหรือผูข
้ ายคื
นหน่วยลงทุ
นรายใดมี
มล
ู ค่าไม่ถหน้
งึ หนึ
21/07/2563
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
[0396/2556]
า งร้
45อยบาท
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บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่
นันและจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุน
มเปิ
าจากปั
จจังยไทย
ภายนอกที
ไม่อพ
าจควบคุ
กองทุ
ดกรุ
ธนทรั
ย์ พลัมได้
ส เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี
สาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมล
ู ค่าไม่ถงึ หนึงร้อยบาท
บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนและผูข
้ ายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้

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 :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ชือ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ชือ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ชือ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ
ชือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจังให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ทราบ
21/07/2563
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17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

ชือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) : กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
หรือบุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจังให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที 31 เดือน พฤษภาคม
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที 31 พฤษภาคม 2557
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
19.1 การแก้ไขเพิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทังนี สํานักงานอาจกําหนดเงือนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพือประโยชน์ในการแก้ไขโครงการ
ก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลียนแปลงข้อกําหนดเกียวกับการขายและการรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิมชนิดหน่วยลงทุนทีไม่ทาํ ให้สท
ิ ธิทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(3) การเปลียนแปลงประเภทของทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
แล้วแต่กรณี ซึงได้รบ
ั การผ่อนผันจากสํานักงาน
(5) กรณีอืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิมเติมโครงการตามวรรคหนึงต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนและความ
เสียงของกองทุนเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
19.2 การแก้ไขเพิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจาํ นวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเป็
ี นกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษเมือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษท
ั จัดการกองทุน
รวมส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติ
นัน
19.3 การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สาํ นักงานทราบ รวมทังแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษท
ั จัดการ ทังนี ภายใน 15
วันนับแต่วันทีมีมติให้แก้ไข
19.4 การแก้ไขเพิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิมเติมซึงมีผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวงได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนในกรณีดงั นี
(ก) การลดมูลค่าขันต่ําในการซือหน่วยลงทุน
(ข) การเพิมช่องทางในการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิมจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ง) การเพิมความถีของการส่งคําสังซือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่าง
มีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสังซือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิมเติมทีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิมเติมชือและรายละเอียดอืนของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิมเติมเพือเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมือได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5) การแก้ไขเพิมเติมเพือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6) การแก้ไขเพิมเติมทีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนความเสียงของกองทุน
เปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
19.5 บริษท
ั จัดการอาจจะดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
หลั
กเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุรายละเอี
น ตลอดจนผลบั
งคับของมติ
ดงั กล่าน
ว รวม
ให้เป็[0396/2556]
นไปตามข้อกําหนดในข้
กพัน
21/07/2563
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
หน้า 47อ/ผู52
ระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(5) การแก้ไขเพิมเติมเพือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6) การแก้ไขเพิมเติมทีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนความเสียงของกองทุน
เปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
19.5 บริษท
ั จัดการอาจจะดําเนินการเพิมจํ
านวนเงิ
ทุนดจดทะเบี
ยนของกองทุ
อว่าส
ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
กองทุ
นนเปิ
กรุงไทย
ธนทรันพโดยถื
ย์ พลั
แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
20.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน (soft commission)
บริษท
ั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็นผูใ้ ห้บริการ อันเนืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ
้ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไว้นนต้
ั องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีมีมล
ู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มพ
ี ฤติกรรมทีแสดงให้เห็นว่าบริษท
ั จัดการใช้บริการของบุคคลนันบ่อยครังเกินความจําเป็นเพือให้กองทุนได้รบ
ั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้แก่กองทุนทีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนันด้วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพือประโยชน์ของบริษัทได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามทีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรืองทีไม่พงึ กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลทีเป็นประเพณีนย
ิ มตามแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการประกาศไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี
ได้ที www.ktam.co.th "
20.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึงในสาม
ในกรณีทีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม และในกรณีทีกองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะไม่นบ
ั คะแนนเสียงส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน บริษท
ั จัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนทีถืออยู่
20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรืองหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ
20.4 บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทังนี จะทํา
เพือการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน
20.5 ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วน
ั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กบ
ั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กบ
ั FFI นัน นอกจากนียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบน
ั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ตอ
้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลทีมี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลก
ู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น
ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู21/07/2563
้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่รายละเอี
วยลงทุนย)ดโครงการจั
มีหน้าทีดําเนิดนการกองทุ
การหักเงินนรวม
ณ ทีจ่[0396/2556]
ายดังกล่าวก่อนชํ
ั 52
หน้าระให้
า 48ก/บ
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน

ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง)
งจะเริ
มต้งนไทย
ตังแต่วธนทรั
ันที 1 กรกฎาคม
กองทุนซึเปิ
ดกรุ
พย์ พลัพ.ศ.
ส 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษท
ั จัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง และเพือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผูท
้ เกี
ี ยวข้องกับการปฎิบต
ั งิ าน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี
(1) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีได้รบ
ั เป็นต้น)ทีมีอยู่
ในบัญชีทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนนันกับบริษท
ั จัดการ ให้กบ
ั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทราบความเกียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือข้อมูลทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทังนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนหากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น ในกรณีทีผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษท
ั จัดการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง ทังนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิม
ขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีก
เลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษท
ั จัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง
ประเทศทีเกียวข้องกําหนด)เท่านัน
ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็นต้องร้องขอต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
20.6 การซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษท
ั จัดการอาจเปิดให้ผล
ู้ งทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีควบกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ หรือทีเรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ทังนี การซือขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แตกต่
ี
างไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล
้ งทุนจึงควรศึกษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนและผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธี
การติดประกาศทีสํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วัน
ข้21/07/2563
อกําหนดเกียวกับการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันย
ชีดโครงการจั
วิตมีดังนี ดการกองทุนรวม [0396/2556] หน้า 49 / 52
รายละเอี
20.6.1 มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ

รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนและผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธี
การติดประกาศทีสํานักงานของบริษัทจัด
การและบริ
ษ
ั
ท
ประกั
น
ชี
ว
ิ
ต
และแจ้
ง
ให้
กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพสย์ํานัพลั
ส
วัน
ข้อกําหนดเกียวกับการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี
20.6.1 มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ
เนืองจากการซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนัน การสังซือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรืองมูลค่าขันต่ําของการ
สังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าํ ของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนต่
ั าํ และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต่
ั าํ ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายทีจัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังซือหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ตาม
เงือนไขและวิธีการทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการสังซือหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทําการในการสังซือหน่วยลงทุน วิธีการในการสังซือ วิธก
ี ารชําระเงินเพิมเติม ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารประกอบการขายทีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสังซือหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงิน
จองซือครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนและ
ได้ทาํ รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพือให้บริษท
ั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังซือ
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสังซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสังซือหน่วยลงทุน
ของผูล
้ งทุน ในกรณีทีบริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่าย
ลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดทีกําหนดไว้
ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลทีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้
ลงทุน หรือต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือต่อชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
20.6.3 การรับซือคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวต
ิ หรือตัวแทนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามเงือนไข
และวิธีการทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจกําหนดมูลค่าขันต่าํ ในการขายคืนหน่วยลงทุน เงือนไขในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธก
ี ารนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามทีระบุไว้ในกรมธร
รม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะ
ต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะ
มีผลเมือบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ได้สง่ คําสังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษท
ั จัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการ
เอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
และจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการ ได้รบ
ั คําสังขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั ประกันชีวต
ิ และได้ทํารายการรับซือคืนหน่วย
ลงทุนแล้ว
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต
ตามจํานวนขันต่ําและเงือนไขทีระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็นประจําทุกเดือนเพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอืนใด ตามอัตราและวิธีการที
กําหนดในกรมธรรม์ ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจต่าํ กว่ามูลค่าขันต่าํ ทีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี
ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จา่ ยล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืนทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเปิดเผยเพิมเติม
ในเอกสารประกอบการขายทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต
20.6.4 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
20.6.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออก
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เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”

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
กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากักองทุ
บหลักทรั
ย์แดละตลาดหลั
พย์ พย์ พลัส
นพเปิ
กรุงไทยกทรั
ธนทรั
20.6.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทังนี บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสังซือและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
ออกใบหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน
20.6.6 การสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ตามจํานวนขันต่าํ จํานวนเงินคงเหลือขันต่าํ
และเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์มทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวต
ิ ตามทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนดไว้เท่านัน โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลียนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพือซือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดอีกกองหนึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึงได้หักค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอืนใดเพือให้เกิดรายการดังกล่าวให้
กับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ อาจระงับการสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชัวคราวและหรือถาวร ในกรณีทีบริษัท
ประกันชีวต
ิ เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือกรณีทจํ
ี านวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง
ต่าํ กว่าจํานวนขันต่าํ ทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด ในการสับเปลียนหน่วยลงทุนหรือกรณีทียกเลิกตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในกรม
ธรรม์
วิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ ทุกวันและเวลาทําการตามทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ
กําหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทังนี บริษท
ั ประกันชีวต
ิ ขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
ดาํ เนินการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงือนไขทีบริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ
ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนนันได้เสร็จสินสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูจ
้ ด
ั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับ
แต่วน
ั ทีได้ดาํ เนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสังครังแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทังนี ผู้ถือหน่วย
สามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด
20.6.7 วันและเวลาในการขาย รับซือคืนหน่วยลงทุน และสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั ประกันชีวต
ิ ได้ทก
ุ วันและเวลาทําการทีบริษท
ั ประกัน
ชีวต
ิ กําหนด ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกียวกับกองทุน ได้แก่ การซือหน่วยลงทุน (การชําระเบียประกันภัยเพิม
เติมพิเศษ)การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลียนกองทุน การสับเปลียนกองทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัท
ประกันชีวต
ิ กําหนด
20.6.8 สิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนมีสท
ิ ธิทแตกต่
ี
างจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปกติทซื
ี อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนีเพียงอย่างเดียว ทังนี ขึนอยู่กับเงือนไขทีบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิน
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนไม่มส
ี ท
ิ ธินาํ หน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันทีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษท
ั
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีแตกต่างเมือซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ เนืองจากบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะทําหน้าที
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสังซือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิด
เผยชือทีแท้จริงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็นต้น
20.6.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการจัดส่งให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการจัดส่งให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหลังจากที
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2)
รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
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รายละเอียดโครงการจั
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริษท
ั

เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสังซือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิด
เผยชือทีแท้จริงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็นต้น
20.6.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วกองทุ
ยลงทุนน
ควบกรมธรรม์
ประกันธนทรั
ชีวิต พย์ พลัส
เปิดกรุงไทย
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการจัดส่งให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะเป็นผูด
้ าํ เนินการจัดส่งให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหลังจากที
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษท
ั ประกันชีวต
ิ จะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริษท
ั
ประกันชีวิตได้ ตามเงือนไขทีบริษท
ั ประกันชีวต
ิ กําหนด
20.6.10 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ จากผูล
้ งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราทีแตกต่างจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ เพิมเติม ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามทีบริษัทประกัน
ชีวต
ิ กําหนด
20.7 การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงทีอยู่
ของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเป็นภูมล
ิ าํ เนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทต้
ี องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการ
รายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวมภายใน
15 วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษท
ั จัดการอาจขอให้สาํ นักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการรายเดิมจะเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดัง
กล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวม
นี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
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
ึ
กทรัพย์
ดังกล่าว
(6) รับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังซือหรือคําสังขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสังซือหน่วย
ลงทุนเป็นการชัวคราว หรือการปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้วหรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง"
(7) ดําเนินการเพิมจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซือขายหน่วยลงทุน
(8) เลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงือนไขทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 10. "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุน"
(9) สังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามอัตราทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน"
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน"
(11) เปลียนแปลงหรือแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(12) ชีแจงและดําเนินการให้ผส
ู้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะ
ี
ลงทุนทราบในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามทีกําหนดไว้ในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
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(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(12) ชีแจงและดําเนินการให้ผส
ู้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะ
ี
ลงทุนทราบในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี
ยนแปลงในราคาของหน่
วยลงทุพ
นย์
ของกองทุ
กองทุ
นเปิดกรุงไทย ธนทรั
พลัส นอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามทีกําหนดไว้ในส่วนข้อผู้กพัน 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 และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตังแต่วันสินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตังแต่วน
ั
สินปีบญ
ั ชีของกองทุน รวมทังจัดให้มรี ายงานดังกล่าวฉบับล่าสุดไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการและสถานทีติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุนเพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้
และจัดสําเนาให้เมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนร้องขอ
(17) จัดทํารายงานการซือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทก
ุ วันทําการ
นัน
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทก
ุ สินวันทําการนัน
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชอ
ื จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์ทมี
ี มล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิมเติม พร้อมทังวันทีหลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนันมีมูลค่าเกินอัตราทีกําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิมเติมข้อมูลทีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอนนอกจากการจดทะเบี
ื
ยนเพิมจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันทีได้แก้ไขเพิมเติมนัน
(21) จัดทําหนังสือชีชวนใหม่ทก
ุ รอบปีบญ
ั ชี เพือแสดงข้อมูลเกียวกับกองทุน ณ วันสินปีบัญชี และจัดส่งให้สาํ นักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่วันถัดจากวันสินปีบัญชี รวมทังจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผส
ู้ นใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน เพือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาทีเสนอขายหน่วย
ลงทุน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดทีมีการขายหน่วยลงทุนเพียงครังเดียวและรับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังล่วงหน้าซึงระบุเวลาไว้
แน่นอน (auto redemption) ไม่ตอ
้ งจัดทําหนังสือชีชวนใหม่ทก
ุ รอบปีบญ
ั ชี
(22) จัดให้มผ
ี ด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึงมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรืองคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์อืนแทน
ตามเงือนไขในการเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ทีกําหนดในข้อ 2. “เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทังนีโดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตังนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มท
ี ะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. 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 ในกรณีทีข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษท
ั
ผูก
15
จั21/07/2563
ดการกองทุนได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถอ
ื ว่ข้าอบริ
ษพั
ท
ั นจัด[0396/2556]
การกองทุนได้ปหน้
ฏิบาต
ั 2ใิ ห้/เป็
น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

(28) ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบอืนตามทีพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทัง
ในปัจจุบน
ั และทีมีการแก้ไขเพิมเติมทีกําหนดให้เป็นหน้าทีของบริษท
ั จัดการ

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

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

เงือนไขการเปลียนบริษัทจัดการ :

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

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

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
(1) ได้รบ
ั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเป็นผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ตามอัตราทีกําหนดในสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ทีกองทุนจะพึงได้รบ
ั จากการจัดตังและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซือหน่วยลงทุน และดอกเบียจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอืนใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สน
ิ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลียนแปลง จําหน่าย สังซือตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึงเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนีให้เป็นไปตามคําสังของบริษท
ั 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
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีทีผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทังนี หน้าทีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสินสุดลงเมือผูช
้ าํ ระบัญชีได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนทีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมือเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อน
ื
ใดทีกองทุนพึงจะได้รบ
ั รวมทังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินนๆ
ั รวมทังแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบในกรณีทมี
ี ความจําเป็น
ทีต้องป้องกันการเสียสิทธิทีมีอยู่หรือเกียวข้องกับหลักทรัพย์นันๆ การเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลียนแปลงอืน
ใดทีมีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสังของบริษัทจัดการเกียวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบีย และอืนๆ
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(ข)
จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ใดทีกองทุนพึงจะได้รบ
ั รวมทังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินนๆ
ั รวมทังแจ้งให้บริษท
ั จัดการทราบในกรณีทมี
ี ความจําเป็น
ทีต้องป้องกันการเสียสิทธิทีมีอยู่หรือเกียวข้องกับหลักทรัพย์นันๆ การเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลียนแปลงอืน
ใดทีมีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
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(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสังของบริษัทจัดการเกียวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบีย และอืนๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนทีรับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังในปัจจุบน
ั และ
ทีแก้ไขเพิมเติมโดยเคร่งครัด หากบริษท
ั จัดการมิได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษท
ั จัดการโดย
ทันที ในกรณีทีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าทีตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์จด
ั ทํารายงานเกียวกับเรืองดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รถ
ู้ งึ เหตุการณ์ดงั
กล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษท
ั จัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทจะต้
ี
องปิดโอน หรือกําลังอยูใ่ นระหว่าง
ทําการปิดโอนในชือของกองทุน เพือประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบียและอืนๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทังนี เพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง หรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องบังคับคดีเพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษท
ั จัดการในกรณีการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษท
ั จัดการในการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สน
ิ อืนแทนการชําระหนีตามตราสารแห่งหนีตามวิธท
ี ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ เกียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพือแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตังแต่วันสินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตังแต่วน
ั สินปีบญ
ั ชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีเพิมขึนจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินทีบริษท
ั จัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนทียกเลิกจากการขายคืนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซือขายหน่วยลงทุน ตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษท
ั จัดการเพือชําระให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามคําสังของบริษท
ั
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอืนๆ ของกองทุนตามคําสังของบริษท
ั จัดการ
(20) รับเงินค่าซือหน่วยลงทุนของผูล
้ งทุนจากบริษท
ั จัดการเพือเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศทีบริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์นนให้
ั
ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์แต่งตังผูร้ บ
ั ฝากทรัพย์สน
ิ อืนซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าทีรับฝากหลักทรัพย์เพือเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม
(22) ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าทีของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึงพิสจ
ู น์ได้ชด
ั เจนว่าเกิดขึนจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอืนใดที
ทํางานให้แก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
21/07/2563 ญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงหน้าทีข้ดูอแผูลรั
กก
พัษาประโยชน์
น [0396/2556]
า 4วยลงทุ
/ 15 น
และตามพระราชบั
ของผูถ
้ หน้
อ
ื หน่
และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความ

ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึงพิสจ
ู น์ได้ชด
ั เจนว่าเกิดขึนจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอืนใดที
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ทํางานให้แก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงหน้าทีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
และเมือมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิงทีส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนอาจใช้สท
ิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน
จะเป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็นเพือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมือเกิดกรณีใดกรณีหนึง หรือทังหมดดังต่อไปนี ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมือบริษัทจัดการ หรือผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ฝา่ ยใดฝ่ายหนึงมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อก
ี ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรไม่นอ
้ ยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีทีบริษัทจัดการ หรือผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ฝา่ ยใดฝ่ายหนึงไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีและความรับผิดชอบทีตกลงไว้ผด
ู้ แ
ู ลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อก
ี ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืนใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจะแก้ไขเปลียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสังระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทังนี เนืองจากการเปลียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิมภาระหน้าทีแก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษท
ั จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรเป็นเวลาไม่นอ
้ ยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุน
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนเรียกร้องให้มก
ี ารเปลียนแปลงผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
5. ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึงข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรือง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวัน
ทีบริษท
ั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีแก้ไขเสร็จสิน
ในกรณีทีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีกําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมือได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน 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

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
21/07/2563
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แต่
งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ทังหมดของกองทุนให้แก่ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสังของบริษท
ั จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอืนใดทีจําเป็น เพือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สน
ิ หรือเอกสารหลักฐานทังหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพือสามารถทํางานได้อย่างต่อเนือง

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีทีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

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 : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 025878080 โทรสาร 025860301

ชือ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 025878080 โทรสาร 025860301

ชือ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 025878080 โทรสาร 025860301

ชือ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 025878080 โทรสาร 025860301

ชือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ทีอยู่ : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 025878080 โทรสาร 025860301
หรือบุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจังให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

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 :
21/07/2563

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน :
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5. ผู้จัดจําหน่าย :
ชือ :
ทีอยู่ :

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน :
ชือ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ : ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชัน 13 อาคารนานาเหนือ
เลขที 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0220845657, 0220845589 โทรสาร 022568717

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน ดังต่อไป
นี
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าทีเป็นผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจากบริษท
ั จัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามทีระบุในสัญญาแต่งตังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงือนไขทีกําหนดในสัญญาแต่ง
ตังผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับหน่วยลงทุนทีจําหน่ายตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกียวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสังซือหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนแก่ผท
ู้ ไม่
ี ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชีแจงข้อมูลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นทราบในกรณีทมี
ี การแก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี
ี ผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเกียวกับวิธก
ี ารโฆษณาเพือจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าทีให้บริการและให้ขอ
้ มูลหรือเอกสารใดทีจําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/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 :

9.21/07/2563
ทีปรึกษา :
9.1. ทีปรึกษาการลงทุน :
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ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

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) :
ชือ :
ทีอยู่ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าทีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซือคืนหน่วยลงทุน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนได้ ทังนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมี
วธ
ิ ก
ี ารโอนหน่วยลงทุน ดังนี
21/07/2563
ข้อผูกพัน [0396/2556] หน้า 8 / 15
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยืนต่อนาย

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนได้ ทังนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีวธ
ิ ก
ี ารโอนหน่วยลงทุน ดังนี
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยืนต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้ อนซึงเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอืนของทางราชการ และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประเภทนิตบ
ิ ค
ุ คลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญทีแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบ
ั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผโู้ อนและผูร้ บ
ั โอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทังนี สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน หลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผูร้ บ
ั โอนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบ
ั คําขอโอน
หน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามทีกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :

13.5. สิทธิในการลงมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพือทําการแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีทบุ
ี คคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหรือบริษท
ั หลักทรัพย์ทเป็
ี นเจ้าของบัญชีแบบ
ไม่เปิดเผยชือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่วนทีเกิน
กว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด

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 ให้ถอ
ื ว่า
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึงลงนามโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทได้
ี รบ
ั การแต่งตัง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีตนถือ ทังนี ในกรณีทมี
ี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2.
เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งข้มอบ
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
1. เมือบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคําสังซือหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามทีกําหนดแล้ว บริษท
ั จัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งั
ซือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซือหน่วยลงทุน
2. บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเ้ ปิดบัญชีในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต่อเมือบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระค่าซือหน่วยลงทุน
แล้ว และผู้สังซือหน่วยลงทุนนันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีทีมีผู้สังซือตังแต่ 2 คนขึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังซือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษท
ั จัดการจะจดแจ้งชือบุคคลเหล่านันเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และถือเอาชือแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผูไ
้ ด้รบ
ั เงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอืน
บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาตามทีเห็นสมควร
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าทีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ทีทําการของผูส
้ นับสนุน
การขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสังซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีหน้าที ทีจะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั อยูเ่ สมอ โดยผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ได้ตงแต่
ั
วน
ั ทําการถัดจากวันทําการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการทีบริษท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบน
ั ให้ถอ
ื เอารายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการทีถูกต้อง
ผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนดเงือนไขต่างๆ ที
เกียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนอืนใดหรือที
ได้รับการแต่งตังเพิมเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึงบริษท
ั จัดการจะปิด
ประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครังทีมีการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่วันสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรก และในกรณีทีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั
ทําการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขอเปลียนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลทีถูกต้องทีสุด ดังนัน หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตังแต่วน
ั ทีได้รบ
ั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนัน บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

พัน [0396/2556]
15 อ
ทั21/07/2563
งนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุข้นอรูผู
ปก
แบบใดรู
ปแบบหนึงให้หน้
กบ
ั าผูส
้ 10
งซื
ั /อหรื
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขที

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลทีถูกต้องทีสุด ดังนัน หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือกองทุ
รายงานการถื
ยลงทุ
อสมุดพ
บัญ
แสดงสิ
นเปิอดหน่
กรุวง
ไทยน หรื
ธนทรั
ย์ชีพลั
ส ทธิในหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตังแต่วน
ั ทีได้รบ
ั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนัน บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหรือ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซือหรือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผูส
้ งซื
ั อหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขที
บริษท
ั จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพือประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพือปกป้องผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
หรือเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้
ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนีหรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารแห่งหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนีได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทังทีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทีผู้ออกตราสารแห่งหนีหรือลูกหนีตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี
16.1 กรณีทีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทีบริษท
ั จัดการได้บน
ั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิในเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนี
16.1.2 เมือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้
จากการรับชําระหนีมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีใน
โอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิ
ในเงินได้สท
ุ ธิจากทรัพย์สน
ิ ทีได้จากการรับชําระหนีตกลงรับชําระหนีด้วยทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธก
ี ารทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนี บริษท
ั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษท
ั จัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน
16.1.3 เมือมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนในแต่ละครัง บริษัทจัดการจะเฉลียเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สน
ิ ทีได้จากการรับชําระหนีคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีสท
ิ ธิในเงินได้สท
ุ ธินนภายใน
ั
45 วันนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันที
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกียวกับการเฉลียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้เฉลียเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลียเงินคืน
เป็นอย่างอืน
16.1.4 เมือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนีตาม
ตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทีบริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง บริษท
ั จัดการต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนตามมติพเิ ศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินทีกองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทังต้องจัดให้มห
ี รือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) เอกสารหลักฐานซึงแสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชําระหนีเกิดขึน
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึงแสดงถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารหนี
หรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้
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16.2.2 เมือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพือใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธก
ี ารทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ

จะได้จากการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืน มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทังต้องจัดให้มห
ี รือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) เอกสารหลักฐานซึงแสดงให้เห็นได้
วา่ มีการผิ
ดนัด
ดกรุ
ชําระหนี
เกิดขึ
น
กองทุ
นเปิ
งไทย
ธนทรั
พย์ พลัส
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึงแสดงถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารหนี
หรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้
16.2.2 เมือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพือใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธก
ี ารทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวดังนี
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษท
ั จัดการอาจมีไว้ซงทรั
ึ
พย์สน
ิ ดังกล่าว
ต่อไปเพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษท
ั จัดการจะจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวใน
โอกาสแรกทีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างทีบริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว บริษท
ั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว
ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทมี
ี พฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันทีมีพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารแห่งหนีหรือ
ลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้เป็นผู้มีสิทธิจากทรัพย์สินอืนทีได้จากการชําระหนีก็ได้ ทังนี ในการดําเนิน
การดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นําตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมารวมในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน
เงือนไขเพิมเติม :
ในการเฉลียเงินคืนแต่ละครังตามข้อ 16.1.3 หากบริษท
ั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีได้จากการ
รับชําระหนีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจนําเงินได้สท
ุ ธิดงั กล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกทีการเฉลียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทังนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที
ได้จากการรับ ชําระหนีจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลียเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตาม
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีกําหนด เท่านัน

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจัดให้มท
ี ะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทออกตามมาตรา
ี
125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สน
ั นิษฐานไว้กอ
่ นว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน รวมทังการให้สท
ิ ธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอ
ื ว่าบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าทีแล้ว
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษท
ั จัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล
้ งทุนสถาบัน ผูล
้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม
้ เี งินลงทุนสูง ตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) 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 :
1. กองทุนนีมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนทีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม
2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี
2.1
กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี
21/07/2563
2.1.1 กองทุนดังนี
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
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18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน :
1. กองทุนนีมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนทีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้กองทุ
แล้วทังหมดของกองทุ
นรวม ธนทรัพย์ พลัส
นเปิดกรุงไทย
2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี
2.1 กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี
2.1.1 กองทุนดังนี
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลียงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป
(ช) กองทุนอืนใดทีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1 2.1.1 ซึงไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3 บุคคลซึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนทีมิได้มส
ี ญ
ั ชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ (omnibus account)
2.1.4 บุคคลอืนทีได้รบ
ั การผ่อนผันจากสํานักงานเมือมีเหตุจาํ เป็นและสมควร
2.2 กรณีทีทีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึงปี เว้นแต่ ได้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนืองจากมีเหตุจาํ เป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทังนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อนใดนอกเหนื
ื
อจากประโยชน์ทวไปที
ั
พึงได้รบ
ั จากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการทีทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึงอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษท
ั จัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

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

20. วิธีการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิมเติมส่วนใดส่วนหนึงของข้อผูกพันทีเป็นไปตามวิธก
ี ารทีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทีออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนทีแก้ไขเพิมเติมนันมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี เรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง
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(ก) ข้อกําหนดเกียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

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

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

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนัน
(2) จํานวนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึง มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ เนืองจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สน
ิ คงเหลือทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนัน
(4) เมือปรากฏข้อเท็จจริงทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.1.2 เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สังให้บริษท
ั จัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตน
22.1.3 เมือได้รบ
ั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่าย
ได้เเล้วทังหมดของโครงการจัดการ
22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี
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(1)
มีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุ
ษัทจัดการกองทุ
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว

22.1.2 เมือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สังให้บริษท
ั จัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของตน
22.1.3 เมือได้รบ
ั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่าย
ได้เเล้วทังหมดของโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี
(1) มีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมทีขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษท
ั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบต
ั ห
ิ รือดูแลให้มก
ี ารปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์เกียวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไปตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทเี ป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อืนใดทีมิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสังของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ
22.1.5 เมือสํานักงานมีคาํ สังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมือสํานักงานมีคําสังเพิกถอนการอนุมัติจัดตังกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุน

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
1. ยุตก
ิ ารรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
2. แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชออยู
ื
ใ่ นทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียน รวมทังแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทังนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1
3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพือ
รวบรวมเงินเท่าทีสามารถกระทําได้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วน
ั
ทีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมือได้ดาํ เนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถอ
ื ว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนัน
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพือเลิกกองทุนดังต่อไปนี
(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์และสํานักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทัพย์ทราบในกรณีทหน่
ี วยลงทุนของกอง
ทุนรวมนันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
(ข) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนและผูล
้ งทุนทัวไปทราบเรืองดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรือง
ดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(ค) จําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีเหลืออยูข
่ องกองทุนเพือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตัวสัญญาใช้เงินทีมีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือทวงถาม ให้เสร็จสินก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู้ชําระบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพือทําหน้าที
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สน
ิ ทีคงเหลือจากการชําระหนีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน รวมทังทําการอย่าง
อืนตามแต่จาํ เป็นเพือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
ทังนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลียเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเท่าทีคงเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนถืออยูต
่ ามหลักฐานทีปรากฎในทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมือได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สน
ิ คงค้างอยูใ่ ห้ผช
ู้ าํ ระบัญชีจด
ั การโอนทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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