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ระดับความเส่ียง : เส่ียงปานกลางค่อนข้างต า่ (4) 
  

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
T-ES-FIF6M1AI  

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 6M1 
ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

Thanachart Eastspring Fixed Income FIF 6M1 Fund 
(Not for Retail Investors) 

 กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย เป็นกองทนุท่ีมีเป้าหมายที่จะลงทนุในตรา
สารหนีต้า่งประเทศ กองทนุดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกองทนุท่ีคุ้มครองเงินต้น และมีความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ 
เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อตัราดอกเบีย้ และ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย
ภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเสี่ยงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนดเก่ียวกับการ
ควบคมุอตัราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทนุ หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงิน
เฟ้อ รวมถึงความจ ากดัของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีตอ่กองทนุ เป็นต้น 

 กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย จะป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเต็ม
จ านวนส าหรับมลูคา่ตราสารหนีต้า่งประเทศที่กองทนุลงทนุ ดงันัน้ จึงอาจมีความเสีย่งที่คูส่ญัญาธุรกรรมการป้องกนัความเสี่ยง
อาจจะไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัหรือสญัญาดงักลา่วได้ 

 กองทุนลกัษณะนีม้กัจะมีการกระจุกตวัของการลงทุนในตราสารหนีต้่างประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณากระจายการ
ลงทนุมาในกองทนุลกัษณะนีเ้พียงตามสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่ผู้ลงทนุยอมรับได้ และควรพิจารณากระจายการ
ลงทนุไปในการลงทนุลกัษณะอื่นๆ ด้วย เพื่อบริหารความเสีย่งของการลงทนุทัง้หมดตามที่ผู้ลงทนุเห็นเหมาะสม 

 กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาใน
ประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 ประเด็นส าคญัของกองทนุนีท้ี่ผู้สนใจลงทนุต้องรับทราบ 
1. กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตราสารหนีท้ี่มีความเสี่ยงสงูกว่ากองทุนรวมตราสารหนีท้ี่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทัว่ไป โดยกองทุน

นีส้ามารถลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ/
หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนจะเป็นไป
ตามที่ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

2. กองทุนนีเ้ป็น “กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสงู” ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป โดย “ผู้มีเงินลงทุนสูง” 
หมายความว่า ผู้ที่จะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในครัง้แรกตัง้แต่ห้าแสนบาทขึน้ไป ซึ่งพิจารณาตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์)  

3. ผู้ลงทนุในกองทนุนี ้อาจได้รับการปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและการให้ค าแนะน าการลงทนุแตกตา่งจากมาตรฐาน
ทีก่ าหนดส าหรับลกูค้าที่เป็นผู้ลงทนุทัว่ไป   
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุ  ผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง  
ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย เมื่อเห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุ
ของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

 เมื่อกองทนุครบก าหนดอายกุองทนุและด าเนินการเลิกกองทนุ ในการคืนเงินจากการเลิกกองทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัใิห้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย โดยบริษัทจดัการจะน าเงินทัง้หมดที่ได้จาก
การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนีไ้ปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาต ตลาดเงิน               
(T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทนุ เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น  (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) เป็น
กองทนุรวมตลาดเงิน ผู้ลงทนุสามารถซือ้-ขายคืนได้ทกุวนัท าการ) 

 ในกรณีที่ผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจาก
ส านกังานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่
จดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนในหลกัทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อลูกค้า ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธไมรั่บ หรือไมด่ าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลใดที่ท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งด้านภาษี หรือ
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและ
ตา่งประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั  

 บริษัทอนุญาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจดัการลงทนุก าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 6M1 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  

 

จัดตัง้และจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ธนชาต จ ากัด 

 

เสนอขายต่อผู้ลงทนุทั่วไป 

มลูคา่โครงการ 2,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 200,000,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 10 บาท 

 

สถานที่ตดิต่อซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนท่ี บลจ.ธนชาต แตง่ตัง้ 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 (หนงัสอืชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 7 พฤษภาคม 2563) 
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สารบัญ 
 หน้า                                    

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม  
ส่วนข้อมูลโครงการ  
1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 19 
2. จ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุที่เสนอขาย 20 
3.   วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะโครงการ ประเภทและอตัราสว่น 20 
   ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ 

4.     การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ (Class of Unit)           30 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 30 
6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  37  
7. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 37 
8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 40 
9. การช าระคา่รับซือ้คืน สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 40 
10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 41 
11. การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่ 41 
12. การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 43 
13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ 43 
14. การจา่ยเงินปันผล  43 
15. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 44 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคา 50 
  หนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
17. ช่ือผู้ เก่ียวข้อง  53 
18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทนุรวม  54 
19. การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 55 
20. ข้อก าหนดอื่นๆ  56 
21.   การด าเนินการกรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด     62 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวม 63 
 เป็นการทัว่ไป   
23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม 63 
 
 
 
 

 



กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย    5 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ 
1. บริษัทจดัการ  64 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์  67 
3. ผู้สอบบญัชี  71 
4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 72 
5. ผู้จดัจ าหนา่ย  72 
6. ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 72 
7. ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) 73 
8. ผู้ลงทนุรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไมไ่ด้เป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่ง) 73 
9. ที่ปรึกษา  73 
10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) 73 
11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) 74 
12.   คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund)  74 
13. สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 74 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 78 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 78 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  79 
17. การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ 80 
18.   ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 81 
19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 83 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพนั 83 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 84 
22.   การเลกิกองทนุรวม  84 
23. การช าระบญัชีเมื่อเลกิกองทนุ 88 
 

 

 

 

 



กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย    6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 
 



กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย  

 

ระดับความเส่ียง : เส่ียงปานกลางค่อนข้างต า่ (4) 
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

Thanachart Eastspring Fixed Income FIF 6M1 Fund (Not for Retail Investors) : T-ES-FIF6M1AI  

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม 
และรายประเทศ ดังนัน้หากมปัีจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว 

 ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 

 กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย เป็นกองทนุที่มีเป้าหมายที่จะลงทนุในตราสาร
หนีต้า่งประเทศ กองทนุดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกองทนุท่ีคุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ เช่น การ
เปลีย่นแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อตัราดอกเบีย้ และ ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความ
เสี่ยงด้านการเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภมูิภาค ความเสี่ยงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยน
และการเข้า-ออกของเงินลงทนุ หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจ ากดัของความ
คุ้มครองจากกฎหมายที่มีตอ่กองทนุ เป็นต้น 

 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเต็ม
จ านวนส าหรับมลูคา่ตราสารหนีต้า่งประเทศที่กองทนุลงทนุ ดงันัน้ จึงอาจมีความเสีย่งที่คูส่ญัญาธุรกรรมการป้องกนัความเสีย่งอาจจะ
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัหรือสญัญาดงักลา่วได้ 

 กองทนุลกัษณะนีม้กัจะมีการกระจกุตวัของการลงทนุในตราสารหนีต้า่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณากระจายการลงทนุมาใน
กองทนุลกัษณะนีเ้พียงตามสดัสว่นที่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงที่ผู้ ลงทนุยอมรับได้ และควรพิจารณากระจายการลงทนุไปในการ
ลงทนุลกัษณะอื่นๆ ด้วย เพื่อบริหารความเสีย่งของการลงทนุทัง้หมดตามที่ผู้ลงทนุเห็นเหมาะสม 

 เนื่องจากกองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ลงทนุในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่
ทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ 
ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ประเด็นส าคญัของกองทนุนีท้ี่ผู้สนใจลงทนุต้องรับทราบ 
1. กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตราสารหนีท้ี่มีความเสี่ยงสงูกว่ากองทุนรวมตราสารหนีท้ี่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทัว่ไป  โดยกองทุนนี ้

สามารถลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ/หรือตรา
สารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

2. กองทนุนีเ้ป็น “กองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้มีเงินลงทนุสงู” ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป โดย “ผู้มีเงินลงทนุสงู” หมายความ
ว่า ผู้ ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครัง้แรกตัง้แต่ห้าแสนบาทขึน้ไป ซึ่งพิจารณาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์)  

3. ผู้ลงทุนในกองทนุนี ้อาจได้รับการปฏิบตัิเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้ค าแนะน าการลงทุนแตกต่างจากมาตรฐานที่
ก าหนดส าหรับลกูค้าที่เป็นผู้ลงทนุทัว่ไป   

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
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 การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใชก่ารฝากเงินและมีความเสีย่งของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ตา่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย เมื่อเห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้
ลงทนุยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

 เมื่อกองทนุครบก าหนดอายกุองทนุและด าเนินการเลกิกองทนุ ในการคืนเงินจากการเลิกกองทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการ
จะด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย โดยบริษัทจดัการจะน าเงินทัง้หมดที่ได้จากการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกองทนุนีไ้ปลงทนุต่อยงักองทนุเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบให้ด าเนินการจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และถือวา่ไมป่ฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ เว้นแต่บริษัทจดัการ
จะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอื่น (กองทนุเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน ผู้ลงทนุสามารถซือ้-ขายคืน
ได้ทกุวนัท าการ) 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพนัตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมตัิจาก
ส านกังานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีจดัท า
ขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 บริษัทจดัการอาจมีการลงทนุในหลกัทรัพย์เดยีวกบัหลกัทรัพย์ที่ลงทนุเพื่อลกูค้า ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 

 การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลใดที่ท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความ
เสีย่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศ
ที่มีลกัษณะเดียวกนั 

 บริษัทอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุก าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัททราบ เพื่อท่ีบริษัทจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของพนกังานได้ 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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ลักษณะที่ส าคัญ 

ชื่อกองทุน กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 
อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม ทัง้นี ้อายุ

โครงการจะไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวนัสิน้สดุอายุโครงการถึงผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการ
คาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ หรือ
กรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อตัราดอกเบีย้ กฎหมายภาษีอากร  และการบงัคบัใช้ 

ข้อก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปลีย่นและการเข้า - ออกของเงินลงทนุ หรือกฎหมาย
หรือข้อก าหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทนุไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่โครงการกองทุนก าหนดไว้ได้ เช่น ท าให้อายุโครงการกองทุนอาจจ าเป็นต้อง
ขยายออกไปมากกวา่ช่วงอายโุครงการท่ีระบไุว้ 

ในกรณีที่เ กิดเหตุข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทุนรวมถึง
ผลประโยชน์ทัง้หมดไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนด หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทนุได้ และบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ทัง้หมดกลบัคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในโอกาส
แรกที่ท าได้ โดยจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 
ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะท าหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 
15 วนันบัแตค่รบก าหนดอายกุองทนุ 

จ านวนเงนิทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก อาจเสนอขาย
หนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท 

วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตัง้           
และจัดการกองทุนรวม 

วนัที่  7 พฤษภาคม 2563 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ประเภทโครงการ 
กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ประเภทรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (กองทนุเปิด)  

2. นโยบายการลงทุน 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอ
ขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ โดยจะลงทนุรวมกนัทกุขณะไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ สว่นท่ีเหลอืกองทนุจะลงทนุในตราสารกึงหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel lll หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ โดยกองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นีก้ารลงทนุของกองทนุจะเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้  
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กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และ/หรือจดัให้มีการป้องกนัความเสีย่งที่
เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวนส าหรับมลูค่าตราสารหนีต้่างประเทศที่กองทนุลงทนุ โดยการลงทนุดงักลา่วจะต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด หรือ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
ทัง้นีก้องทนุไมม่ีนโยบายลงทนุในตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารหนีท้ี่ได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทนุเร่ิมลงทนุในตรา
สารนัน้ ตราสารดงักลา่วได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ ( Investment grade) แต่ต่อมาถกูปรับลด
อนัดบัความนา่เช่ือถือลงต ่ากวา่ Investment grade เพื่อให้กองทนุสามารถมีไว้ซึง่ตราสารดงักลา่วตอ่ไปได้ รวมทัง้มีเวลาในการปรับ
ลดอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตัิ 
เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผอ่นผนั ให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้  
สว่นท่ีเหลอือาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ 
สว่นท่ีเหลอือาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้  
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นการลงทุนของกองทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วม
ด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  
• ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเนื่องจากได้รับค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมีการสิน้สดุ
สมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินกวา่ 10 วนัท าการ 
ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไข
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่ว  
ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไข
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่ว 

3. ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
ก าไรส่วนเกินทุน : บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติครั ง้เดียวในวันครบก าหนดอายุกองทุน ผู้ ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของก าไรส่วนเกินทนุ (Capital Gain) หากราคาที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเมื่อครบก าหนดอายกุองทุน
ดงักลา่วสงูกวา่ราคาที่ซือ้หนว่ยลงทนุ  ทัง้นี ้เงินก าไรดงักลา่วที่ผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาได้รับจากการลงทนุในกองทนุรวมจะได้รับ
ยกเว้นไมต้่องเสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
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 ลักษณะที่ส าคัญของกองทุน 

Q : กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A : กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้มีเงินลงทนุสงู และไมม่กีารแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q : กองทุนนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด? 
A : กองทนุนีม้จี านวนเงินทนุโครงการ เทา่กบั 2,000 ล้านบาท ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจ

เสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท ของจ านวนเงินทนุของโครงการ (greenshoe) บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิด าเนินการปิดการเสนอขายหนว่ยลงทุน และด าเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนด
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการ สามารถขายหนว่ยลงทนุได้เต็มตามจ านวนเงินทนุโครงการของกองทนุแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ
ปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า   

 
Q : กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A : - ผู้สนใจลงทนุท่ีสามารถรับความเสีย่งของตราสารหนีท้ัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้ โดยสามารถลงทนุได้จนครบก าหนดอายุ   
        กองทนุ 

- บคุคลธรรมดาที่ต้องการการลงทนุท่ีผลตอบแทนไมเ่สยีภาษี 
 
Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
A : - ความเสีย่งจากการขาดทนุของราคาตราสารหนีท้ี่กองทนุลงทนุมีมลูคา่ลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

- ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารแหง่หนี ้ได้เต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาทีก่ าหนดไว้ ซึง่อาจท าให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับ 
  เงินลงทนุคืนเทา่ที่คาดหวงั   
- กองทนุมีสภาพคลอ่งจ ากดั โดยจะมีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิเทา่นัน้ แตก่ารท่ีกองทนุไมเ่ปิดให้ซือ้-ขายแบบกองทนุเปิด  
  ทัว่ไปจะลดผลกระทบจากการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุเนื่องจากความตระหนกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่หากเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องอาจสง่ผล 
  กระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
Q : กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A : กองทนุนีไ้มม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมคุ่้มครองเงินต้น 
 
Q : กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A : วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชี คือ เมื่อสิน้สดุอายโุครงการ 
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 ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q : กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A : การขายหนว่ยลงทนุ 

กองทนุเสนอขายเพยีงครัง้เดียวคอื การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกเทา่นัน้ และต้องลงทนุขัน้ต า่ 500,000 บาท ตวัอยา่งเช่น ผู้ลงทนุ
ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุจ านวน 500,000 บาท ราคาขายหนว่ยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกเทา่กบั 10 บาทตอ่หนว่ย
ลงทนุ โดยกองทนุนีไ้มเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ สามารถค านวณเป็นหนว่ยลงทนุได้ ดงันี  ้
= เงินลงทนุ หารด้วย ราคาขายหนว่ยลงทนุ + คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี  
= 500,000 / (10+ 0) จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ลงทนุได้รับ เทา่กบั 50,000 หนว่ยลงทนุ 
สามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีไ้ด้ ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2563 

ในวันสั่ งซือ้วันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับ
ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ  ที่ท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุปยอดค่าซือ้หน่วยลงทุน
และมีหลักฐานจากธนาคารผู้รับเงนิให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซือ้ที่ได้รับช าระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในสิน้
วันท าการสุดท้ายของการเสนอขายครัง้แรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
 

ทัง้นี ้ผู้สนใจสามารถตดิตอ่ด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  
ที่อยู ่ชัน้ 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศพัท์ 0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5281 
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com  Website : http://www.thanachartfundeastspring.com 

 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 1770 
 หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนที่ บลจ. ธนชาตแตง่ตัง้ 

 
วิธีการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน เงินสด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สัง่จ่าย  
“บัญชีซือ้หน่วยลงทุน โดย บลจ. ธนชาต”                                     เลขทีบ่ญัชีกระแสรายวนั 

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)                       ส านกัชิดลม                             001-3-00417-4 
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)                สาขาเพลนิจิตทาวเวอร์             285-0-01087-9 
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)                  ส านกัรัชโยธิน                        111-3-03734-0 
4. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)                      สาขาถนนหลงัสวน          082-1-08292-7 
5. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                        สาขาเพลนิจิต                         205-3-03201-3 
6. ธนาคารออมสนิ                                                 สาขาราชประสงค์               000000043935 

โดยใช้ชุดช าระเงนิ Pay-in-slip เพื่อน าเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามทีบ่ริษัทจดัการอนญุาต 
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การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

กองทนุนี ้จะด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันี ้
 บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิครัง้เดียวในวนัครบก าหนดอายกุองทนุ ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุจะใช้วนั
ท าการถดัไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุจะใช้วนัท าการถดัไป 

 เมื่อกองทนุครบก าหนดอายกุองทุนและด าเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย โดยบริษัทจดัการจะน าเงินทัง้หมดที่ได้จาก
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกองทนุนีไ้ปลงทนุต่อยงักองทนุเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักลา่ว  

(รายละเอียดตาม โครงการกองทนุ ข้อ 7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยทนุเพิ่มเติม) 
 
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A : บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสทิธิไมข่ายหนว่ยลงทนุดงันี ้

 บคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ค าสัง่ซือ้ใดจะมีผลกระทบตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยง
ทางกฎหมาย หรือความเสีย่งด้านภาษี หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ๆ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปลี่ยน ที่ไม่ได้มี
สญัชาติไทย โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธไมรั่บ หรือไมด่ าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลใดที่ท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งด้านภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและ
ตา่งประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั  

 
Q : กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A : กองทนุรวมนีม้ีข้อก าหนดดงันี ้

การเลือ่นก าหนดเวลาช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้เมื่อโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน ท รัพย์สินของ
กองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือไม่สามารถได้รับช าระเงินจากทรัพย์สินตามก าหนดเวลาปกติ และนอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจดัการ กรณีราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นีเ้ลือ่นได้ไมเ่กิน 10 วนัท าการ 

(รายละเอียดตาม โครงการกองทนุ ข้อ 10 การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ) 
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การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่ 
บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้  ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวม

ลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน
รวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยู่
เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นแปลงให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตน

อนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ 
และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวม 

ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ ข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามที่ระบใุนรายละเอียด
โครงการและหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(รายละเอียดตาม โครงการกองทนุ ข้อ 11 การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่) 
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การหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนั
ท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A : ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ สามารถขอรับหนงัสือ 
ชีช้วน คูม่ือผู้ลงทนุ ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ได้ที่ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัท
จดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการ
อาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ/หรือ
เอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด  (ถ้ามี) โดยน าส่ง
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการหรือ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ      

 (รายละเอียดตาม โครงการกองทนุ ข้อ 8 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
 

Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 

A : กองทนุรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไว้ดงันี ้

       ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยสรุป
วิธีการโอนหนว่ยลงทนุ ดงันี ้

 ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุท่ีส านกังานนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ (บลจ. ธนชาต) พร้อมเอกสารหลกัฐาน
ตามที่นายทะเบียนก าหนด 

 ผู้โอนหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ ตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนด  
 ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการโอนหนว่ยลงทนุของผู้ โอนและผู้ รับ
โอนในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทาง
ไปรษณีย์แก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ พร้อม
เอกสารครบถ้วนตามที่ก าหนด 
ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 
1. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ

กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทอดใดๆ หากการ
โอนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว อาจท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสีย่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่น
ทัง้ในและตา่งประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั   

(รายละเอียดตาม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ข้อ 13.3 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ) 
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Q : ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย และรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ได้จากช่องทางใด 

A : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขาย และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ของทกุวนัท า
การแรกของเดือน ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ที ่https://www.t thanachartfundeastspring.com หรือฝ่ายบริการลกูค้ากองทนุ
และรับเร่ืองร้องเรียน โทรศพัท์ 02-126-8399 หรืออื่นๆ (ถ้ามี)  

 

 สิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

Q : กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A :  กองทนุรวมนีม้ีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธิให้แก่ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็น สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุโดยผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดัการหรือนาย
ทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้   

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ อาจมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้เป็นผู้ ด าเนินการ
ดงักล่าวตามวรรคหนึ่ง หรือให้ผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน  
(รายละเอียดตาม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ข้อ 14 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ) 

 
Q : ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   

A :  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 

 การถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสาม: ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกนันั น้ในสว่นที่เกินกว่า
หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และจะด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนันัน้ให้มีจ านวนไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ภายใน 2 เดือนนบัแต่
วนัท่ีปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมนัน้ทนัที เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 กองทนุรวมนีอ้าจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้กลุม่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกิน 1 ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 กองทนุจะไมจ่่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในสว่นที่เกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน กรณีการเกินโดยเกิด
จากการลงทนุเพิ่ม ทัง้นีโ้ดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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Q : ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนว
ทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

A :  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ท าการของบริษัทจดัการหรือโดย
ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ http://www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่
ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ 
 

Q : กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

A :  กองทนุรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ โดย 

ผู้ลงทนุสามารถ ติดต่อที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2126-8399 หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(Help Center) โทรศพัท์ 0-2263-6000 
การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสยีหายโดยไมช่กัช้า  โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมยินยอมให้น า
ข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

ทัง้นี ้กองทนุไมไ่ด้มีการประกนั คุ้มครองเงินต้นหรือประกนัผลตอบแทน 
การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนอนญุาโตตลุาการเป็นไปตาม พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
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 บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

A : ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจ ากัด (บลจ.ธนชาต) เดิมช่ือบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ออมสิน จ ากัด         

(บลจ.ออมสนิ) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 ด้วยทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วจ านวน 100 ล้านบาท เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัท
แรกที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลงั  ต่อมาได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล ปัจจบุนัด าเนินธุรกิจด้านการจดัการกองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล และกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ โดยอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตอ่มาได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมธนชาติ จ ากดัเมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2542 และเป็นบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุธนชาติ จ ากดัเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบนับริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุธนชาต จ ากดัโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป 

 

ทุนจดทะเบียน  
จ านวน   100,000,000 บาท 

 แบง่ออกเป็น 10,000,000     หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
 เรียกช าระแล้ว 100,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 
 
ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นในบริษัทจดัการคิดเป็นร้อยละดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ส์ จ ากดั  ร้อยละ 50.09999 
2. ธนาคารธนชาต ร้อยละ 49.9 
3.    พรูเด็นเชียล โฮลดิง้ส์ ลมิิเต็ด ร้อยละ     0.00001 

 
คณะกรรมการบริษัทจัดการ มี 5 คน ดังนี ้

1. คณุบญุชยั เกียรติธนาวิทย์  ประธานกรรมการ 
2. คณุเจอโรน เจลล์ บาร์ท บวูลัดา  กรรมการ 
3. คณุไท เปง เบอร์นาร์ด เทีย  กรรมการ 
4. คณุอนวุตัิร์ เหลอืงทวีกลุ  กรรมการ 
5. คณุมารี แรมลี  กรรมการ 

 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 100 กองทนุ (ข้อมลู ณ 31 มี.ค 2563) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  169,834.50 ล้านบาท (ข้อมลู ณ 31 มี.ค 2563) 
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 รายช่ือคณะกรรมการการลงทนุ 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารการลงทนุ ได้แก่ 

1. คณุบญุชยั เกียรติธนาวิทย์  ประธานคณะกรรมการ 
2. คณุโชติช่วง ธีรขจรโชติ  กรรมการ 
3. คณุวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกลุ  กรรมการ 
4. คณุอ าพล โฆษิตาภรณ์  กรรมการ 
5. คณุสมสขุ สรัุตนชยัการ  กรรมการ   

 

Q : รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A :  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ช่ือ นามสกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นายวศิิษฐ์ ช่ืนรัตนกลุ 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) สถาบนับณัฑติ 
พฒันบริหารศาสตร์ 

- CISA 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บลจ.ธนชาต 
- ผู้จดัการกองทนุอาวโุส บลจ.ธนชาต 
- ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 1 บลจ.ธนชาต 
- ผู้จดัการกองทนุ 2 บลจ.ธนชาต 
- ผู้จดัการกองทนุ 1 บลจ.ธนชาต 
- ผู้จดัการ (วานิชธนกิจ) IFCT                 
- เจ้าหน้าที่สินเช่ือ บล.ภัทรธนกิจ จ ากัด 
(มหาชน) 
 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 
ฝ่ายบริหารกองทนุ  
(กลุม่ตราสารหนี)้ 
 

นางสาววิภาสริิ เกษมศขุ 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- ผู้จดัการกองทนุอาวโุส บลจ.ธนชาต 
- รักษาการผู้ จัดการกองทุนส่วนบุคคล
อาวโุส 2 บลจ.ธนชาต 

- ผู้จดัการกองทนุ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) 

- ผู้จดัการกองทนุ บลจ.ธนชาต 
- เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์การลงทุนอาวุโส   
บลจ.ธนชาต 

- ผู้ จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายบริหารกองทนุ  
(กลุม่ตราสารหนี)้ 
 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. 
Louis University, USA  

- ผู้จดัการกองทนุอาวโุส บลจ.ธนชาต 
- ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 1 บลจ.ธนชาต 
- เจ้าหน้าที่บริหารส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หวัหน้าสว่นศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 
- ผู้จดัการกองทนุ บลจ.ธนชาต 
- ผู้ ช่วยผู้ ช านาญการ ธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ จัดการกองทุนอาวุโส         
ฝ่ายบริหารกองทนุ  
(กลุม่ตราสารหนี)้ 
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ช่ือ นามสกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางสาวทชัภรณ์  
โอภาสขจรเดช 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
   มหาบณัฑิต-นกับริหาร 
   ระดบัต้น  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- CISA level 1 

- ผู้จดัการกองทนุ บลจ.ธนชาต 
- ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ บลจ.ธนชาต 
- ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ บลจ.ภทัร  
- ผู้จดัการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ บลจ.
ภทัร 

- ผู้จดัการกองทนุ  
ฝ่ายตราสารหนี ้

 
 

Q : รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์  

A : ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8000 
2. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2299-1111 

หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนที่ บลจ.ธนชาต แตง่ตัง้ 
 
รายช่ือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จ ากดั โทรศพัท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5282 
 
รายช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2296-4763-90 

นอกจากหน้าที่ตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ด้วย 

 

 ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
ผู้ลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั ธนาคารธนชาต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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 ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

ความเสี่ยงหลัก (Principal risks) 

1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากการที่ ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ
ช าระดอกเบีย้ และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk) โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจาก
ปัจจยัที่เก่ียวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมของผู้ออกตราสาร ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น  และโอกาสที่ผู้ออกตราสาร
แหง่หนีไ้มส่ามารถจ่ายช าระหนีไ้ด้เต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาที่ก าหนดไว้ โดยกองทนุจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางใน
การบริหารความเสีย่ง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงินต้นของผู้ออกตราสาร และ/หรือ 
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหนี ้หรือผู้ออกตราสารหนี ้เป็นต้น 

2.  ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาได้ (Counter-party Risk)  ได้แก่  ในกรณีที่
กองทนุเข้าท าสญัญาหรือข้อผกูพนักบัคูส่ญัญา เช่น การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า อาจมีความเสีย่งหากคูส่ญัญาที่กองทนุท า
ธุรกรรมด้วยไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัหรือสญัญาดงักลา่วได้หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัได้อยา่งสมบรูณ์ ในการบริหาร
ความเสีย่งในสว่นนี ้กองทนุจะพิจารณาปัจจยัพืน้ฐานของคูส่ญัญาก่อนเข้าท าสญัญา เช่น การพิจารณาอนัดบัความนา่เช่ือถือของ
คูส่ญัญา เป็นต้น 

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงไปในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ และตามปกติตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ก็จะยิ่งมีผลกระทบตอ่ราคาตราสารมากขึน้  

อยา่งไรก็ตาม กองทนุนีจ้ะลงทนุในตราสารที่มีอายใุกล้เคียงและหรือไมเ่กินอายกุองทนุ จึงท าให้ความเสีย่งในเร่ืองนีอ้ยูใ่นระดบัต ่า 

ทัง้นี ้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็นสว่นหนึ่งของความเสี่ยงจากความผนัผวน ของราคา    
ตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลกัการคือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึน้ลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ค่าเงิน และอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  ทัง้นี ้กองทนุจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารต่างๆ 
โดยพิจารณาจากปัจจยัพืน้ฐาน ศกัยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการลงทนุ
ของตราสารดงักลา่ว รวมทัง้การก าหนดสดัสว่นการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ โอกาสที่ตราสารอาจขายไมไ่ด้ตามราคาและเวลา ที่
ต้องการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุโดยค านงึถึงสภาพคลอ่งในการเปลีย่นมือของตราสารประเภทตา่งๆ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ 
และติดตามการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญั เพื่อก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารให้เหมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งที่ก าหนดไว้
และสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ   

ส าหรับกองทุนนี ้ไม่มีการเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุในระหว่างอายุกองทุน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องขายตราสารท่ี
ลงทนุเพื่อรองรับการขายคืน และในกรณีที่กองทนุใช้กลยทุธ์การลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอายใุกล้เคียงกบัอายกุองทนุ กลยทุธ์ดงักลา่วจะท าให้
มีความเสีย่งในด้านนีต้ ่ามาก   

5.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน คือการที่ผู้ลงทนุอาจจะพลาดโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากการท่ีกองทุนไปลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทัง้นี ้การลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า ดงักลา่ว อาจไมส่ามารถป้องกนัความเสีย่งของกองทนุได้ทัง้หมด 
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6.  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk) ซึ่งจะเกิดขึน้ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในตราสารในสกุล
เงินตา่งประเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกบัสกุลเงินของประเทศที่กองทนุลงทนุ ซึ่ง
อาจจะท าให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึน้บนเงินสกุลท้องถ่ินของ
ประเทศที่ไปลงทนุ  

ส าหรับกองทนุนี ้ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในตราสารในสกลุเงินตา่งประเทศ กองทนุจะป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนเต็ม
จ านวนส าหรับมลูคา่ตราสารหนีต้า่งประเทศที่กองทนุลงทนุ ทัง้นี ้การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงอาจมีต้นทนุ ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ 

 ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัประเทศต่างๆ ที่กองทนุไปลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ  ตลาดการเงิน  
อตัราดอกเบีย้ และปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ตลาดการเงินของประเทศนัน้ๆ เป็นต้น 

 การลงทนุของกองทนุในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองค์กรที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) 
ในประเทศและสกลุเงินท่ีแตกตา่งกนั ยอ่มมีความเสีย่งของการลงทนุที่เก่ียวข้องของการลงทนุแต่ละลกัษณะ โดยทัว่ไปความเสี่ยงในการ
ลงทนุดงักลา่วจะมีระดบัความเสี่ยงสงูขึน้ เมื่อมีการลงทุนในหลกัทรัพย์ของประเทศที่อยู่ในช่วงก าลงัพฒันา (Developing Countries) 
และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กลา่วถึงอาจจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุ เช่น 
ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทนุหรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลบัคืนสูป่ระเทศนัน้ๆ (investment and 
repatriation restrictions) ความเสีย่งที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหลา่นัน้
จะเกิดความผนัผวนอยา่งผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกบัตลาดในประเทศที่มีการพฒันามากกวา่ ความเสี่ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรือการ
แทรกแซงของภาครัฐตอ่ภาคเอกชน ความจ ากดัในข้อมลูที่เปิดเผยต่อผู้ลงทนุ หรือระดบัความเคร่งครัดที่ต ่ากว่าในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุ ความตืน้และความจ ากดัในจ านวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกบัตลาดที่พฒันาแล้ ว ซึ่งข้อจ ากัด
ของตลาดในประเทศก าลงัพฒันาเหลา่นีอ้าจมผีลท าให้กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ต้องการ ความเสีย่ง
ที่เก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร  ความจ ากดัในกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัตลาดเงินตลาดทนุ  ระดบัการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและ
การเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภมูิภาค ความเสี่ยงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมาย
หรือข้อก าหนดอื่นๆ โดยรัฐบาลของประเทศนัน้ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจ ากัดของความคุ้มครองจาก
กฎหมายที่มีต่อกองทุน  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์และประเมินคณุภาพของตราสารก่อนการลงทนุ  โดยการวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจยัที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทนุ ภาวะอตุสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อให้มัน่ใจใน
คณุภาพของตราสารท่ีกองทนุจะพิจารณาลงทนุ 

8.  ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations) 

 การเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทนุ 

9. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้  

ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทนุในประเทศที่
กฏหมายไมม่ีความชดัเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากการก่อการ
ร้าย (terrorist actions) ความเสีย่งจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคลอ่ง
ของตลาดนัน้ๆ ความเสีย่งในกรณีที่หนว่ยงานก ากบัดแูล (regulators) หนว่ยงานก ากบัดแูลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของประเทศที่ลงทนุ บงัคบัใช้มาตรการพิเศษตา่งๆ ในกรณีที่ตลาดอยูใ่นภาวะฉกุเฉิน มาตรการท่ีหนว่ยงานเหลา่นี ้
บงัคบัใช้ในอนาคต ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุได้ 
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10. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

 คือ กรณีที่กองทุนอาจไม่สามารถน าเงินลงทุนและหรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศหนึ่งๆ กลบัมาในประเทศได้ 
หรือมีข้อจ ากดัในการน าเงินกลบั เช่น exchange controls หรือ ต้องได้รับการอนญุาตจากรัฐบาลของประเทศนัน้ๆ ในการด าเนินการ เป็นต้น 

 
 ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย มีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ สรุปตามอตัราสว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

แล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ ่ากวา่ 
2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade 
หรือไมม่ี credit rating 

ไมเ่กิน 15% 

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1 ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไมเ่กิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  

5.2 เป็นตราสารทีม่ีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
 5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั 

นบัแตว่นัที่ลงทนุ ที่ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 20% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่

ประเทศไทย  
 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
 5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย                   
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่

วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1)  15% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิใน   
       benchmark + 5% 
 

 6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตรา
สารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอน
การเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายใน 
SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไข
เหตทุี่อาจท าให้มีการเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน 
SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
 6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือ 

ศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนัน้ในตา่งประเทศหรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. 
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

 6.4.2 เป็นตราสารทีม่ีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
 6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
 6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
 6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี ้

< 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุที่ไมไ่ด้มีลกัษณะ
ตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2  ผู้มีภาระผกูพนั
ตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

 6.4.2.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
 6.4.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ

ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 6.4.2.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ี

ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคล
ตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 

 6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6.5  DW  
6.6  reverse repo 
6.7   OTC derivatives 
6.8  หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
 6.8.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  (แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มกีารเพกิ
ถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

 6.8.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.9 หนว่ย private equity ที่จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึหนว่ย private equity ที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไข
เหตทุี่อาจท าให้มีการเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.10 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
2.2 ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ SET หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหนว่ย
ดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีาร
เพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจาย
การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด และมี
ลกัษณะตาม 6.8.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนั

หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

    

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี  ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)   น า้หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 

benchmark + 10% 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี เว้น
แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี  
ให้เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลอื < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF  

    ที่มีอายโุครงการ > 1 ปี 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต ่MF ได้ด าเนินการให้

มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แตไ่มร่วมถึง SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตรา
สารหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน 

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่
ลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก ที่มอีายไุม่
เกินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 securities lending  ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุส าหรับกองทนุ AI ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น 
การลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา  
(single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มี

วตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) 
ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู ่ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใชเ่พื่อการ
ลดความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทนุแบบซบัซ้อน 

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-
risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้

 (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
 (2) relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่  การ

ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีกลยทุธ์แบบ
ซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีความ
ซบัซ้อน (exotic derivatives) 

หมายเหต:ุ ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินของ MF ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั 

product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี  ้ตราสารกึ่ งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร 

Basel III และศกุูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสาร

หนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) 
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ิน 
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและ
ยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูค่าหนีส้ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้อง
เป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารไมม่ีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้ 
เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่

ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต้การจดัการของ บลจ.รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ 
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดงันี ้

2 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

3 ธนาคารออมสนิ 
4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
6 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
7 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
8 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
9 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ 
11 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
12 สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกับบุคคล

ตามข้อ 1. – 9.) 
2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ 

CIS ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการ
ลงทนุของกองทนุ  และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้ หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม* 
 

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน** (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (front-end fee) ไมม่ี 
1.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (back-end fee) ไมม่ี  
1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (switching fee) ไมม่ี 
1.4 คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่

ก าหนดในโครงการ (exit fee) 
ไมม่ี 

2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง) 
2.1 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  ไมเ่กิน 53.50 บาท ตอ่ 1,000 หนว่ยหรือเศษของ 1,000 หนว่ย หรือ

ตามอตัราที่นายทะเบยีนก าหนด 
2.2 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ไมเ่กิน 53.50 บาท  ตอ่รายการ หรือตามอตัราที่นายทะเบียน

ก าหนด 
2.3 คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารก าหนด 

3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของจ านวนเงนิทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) 
3.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กินร้อยละ 1.873  ตอ่ปี  
3.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.054  ตอ่ปี** 
3.3 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/

หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
ไมเ่กินร้อยละ 0.107  ตอ่ปี** 

3.4 คา่ใช้จ่ายอื่นของผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องกบั
การลงทนุในตา่งประเทศ 

ตามที่จ่ายจริง** 

3.5 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.107  ตอ่ปี** 
   3.6 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ *** ไมเ่กินร้อยละ 0.107  ตอ่ปี** 
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ตามที่จ่ายจริง) 
   4.1  ในชว่งเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 0.803 ตอ่ปีของจ านวนเงินทนุจดทะเบยีน ณ วนัจด

ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม** 
   4.2  ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทนุจะไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนั
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
หมายเหต ุ:   
*  คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

ทัง้นี ้ตามที่ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทนุก าหนด หากจะมีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยของกองทนุเพิ่มเติมโดยมี
จ านวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปี (เพิ่มขึน้จากอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในหนังสือชีช้วน) โดยบริษัทจดัการ
จะต้องด าเนินการตามรายละเอียดที่ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดและตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการ ได้แก่ 
(1) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ โดยปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ 

ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ ได้รับการ
แตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ  

(2)  แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง  
** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ  
*** คา่ใช้จา่ยอ่ืนที่น้อยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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ค าเตอืน / ข้อแนะน า 

 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท
จัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด
ธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต 
อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ธนชาต จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถ้าม)ี และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสนิใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) 
ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถก ากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ่ ง หุ้นของบริษัทใดได้ที่ ท าการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ              
http://www.thanachartfund.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่ งซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามค า
จ ากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นี ้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้มีอ านาจ ทัง้นี ้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสั่ งซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ
และหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชีเพื่อใช้
บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ 
ตามที่หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยนิยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากส านักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่จัดท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถงึความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นัน้ 

 

 หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

http://www.sec.or.th/
http://www.thanachartfund.com/
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ส่วนข้อมูลโครงการ 
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ค าจ ากดัความ 

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถึง พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ กองทนุ / กองทนุเปิด / กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี ้

ตา่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุนยอมรับโดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ไม่ใช่เงินสด

นัน้ บริษัทจัดการหรือ ผสู้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต์ ค าสั่งจ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารหรือวิธีการอื่นใดได้ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

โครงการ  หมายถึง โครงการจดกัาร กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้่างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้

ลงทนุรายยอ่ย 

ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการ   หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุ   หมายถึง บริษัทเงินทนุตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน   

ธนาคารพาณิชย์  หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน   

ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ   

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   หมายถึง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ ซึง่เป็นผู้ทีไ่ด้รับใบอนญุาตจาก  

กระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์(Broker) การค้า

หลกัทรัพย์ (Dealer) และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ (Underwriter) ทัง้ในสว่นของหลกัทรัพย์

ทัว่ไป หรือหลกัทรัพย์ทีจ่ ากดัเฉพาะหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี   

ผู้สอบบญัชี  หมายถึง ผู้สอบบญัชีของกองทนุ   

ผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุ  

สถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ได้แก่ผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย   

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้   

(4) บริษัทเงินทนุ   
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ค าจ ากดัความ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์  

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั  

(8) บริษัทประกนัชีวิต   

(9) กองทนุรวม   

(10) กองทนุสว่นบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ลงทนุ 

ตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24)   

(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ   

(12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   

(13) กองทนุประกนัสงัคม   

(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ   

(15) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญญัาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญญัาซือ้ขายลว่งหน้า  

(17) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ   

(18) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก   

(19) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

(20) นิติบคุคลประเภทบรรษัท   

(21) นิติบคุคลซึง่มีบคุคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง ทัง้หมด 

(22) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (21)   

(23) ผู้จดัการกองทนุ หรือผู้จดัการลงทนุในสญญัาซือ้ขายลว่งหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ ด้วย 

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ  

(24) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังานประกาศก าหนด  ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยและตลาด 

หลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนัผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลทนุรายใหญ่ ได้แก่ผู้ลงทนุดงตัอ่ไปนี ้  

(1) นิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้ 

(ก) มีสว่นของผู้ ถือหนีต้ามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ตัง้แต ่100 ล้านบาทขึน้ไป  

(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขยายลว่งหน้าตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป  

หรือในกรณีที่นบัรวมเงิน ฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตัง้แต ่40 ล้านบาทขึน้ไป  

ทัง้นี ้ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

(2) บคุคลธรรมดาซึง่นบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้  

(ก) มีสนิทรัพย์สนิสทุธิตัง้แต ่50 ล้านบาทขึน้ไป ทัง้นีส้นิทรัพย์ดงักลา่วไมน่บัรวมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้เป็นท่ีพกั 
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ค าจ ากดัความ 

อาศยัประจ าของบคุคลนัน้  

(ข) มีรายได้ตอ่ปีตัง้แต ่4 ล้านบาทขึน้ไป   

(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญญัาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงิน 

ฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป   

ผู้มีเงินลงทนุสงู  หมายถึง ผู้ทีจ่ะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในครัง้แรกตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป  

(initial minimum subscription) ตามที่ได้นยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 

ทน. 88/2558 เร่ือง การจดัตัง้ กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป และเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และ

การเข้าท าสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล รวมทัง้ทีจ่ะประกาศหรือแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

มติพิเศษ  หมายถึง มตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหนว่ยลงทนุ

ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวน

หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมตแิละมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติเสยีงข้างมาก  หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ย ลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มลคูา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด

ตาม ทะเบยีนหนว่ยลงทนุเมื่อสิน้วนัที่ค านวณนัน้ โดยค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 

5 ต าแหนง่และตดัต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลคูา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้และปัดทศนิยม 

ต าแหนง่ที่ 4 ขึน้   

ระยะเวลาเสนอขาย  หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุท่ีค านวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้ วนัท า การ

รับซือ้คืนนัน้ หกัด้วยคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี  

วนัท าการ  หมายถึง วนัเปิดท าการปกติของบริษัทจดัการ  

วนัท าการรับซือ้คืน  หมายถึง วนัที่บริษัทจดัการก าหนดให้เป็นวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมตัิ หากวนัดงักลา่ว 

ตรงกบัวนัหยดุ จะใช้วนัท าการถดัไปเป็นวนัท าการรับซือ้คืน 

ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หมายถึง ศนูยซือ้ขายหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สถาบนัการเงิน  หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบีย้เงินให้กู้ยมืของสถาบนัการเงิน   
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ค าจ ากดัความ 

สมาคม  หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

สมดุบญัชีแสดงสทิธิ  หมายถึง สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ   

สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  หมายถึง สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขาย 

หนว่ยลงทนุได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว  

สัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  หมายถึง สัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย   

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หนว่ยลงทนุ   หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุ  

หนงัสอืชีช้วน   หมายถึง หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ   

อนัดบัความนา่เช่ือถือ  หมายถึง สญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ   

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ  หมายถึง การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือครัง้ลา่สดุทีม่ีตอ่ตวัตราสาร ตอ่ผู้ออกตราสารหรือ  

คูส่ญญัา หรือตอ่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี  

ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถงึ ค าศัพท์ 

ที่ปรากฏในหวัข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ค าศัพท์    ค าอธิบายค าศัพท์ 

“กิจการ”  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากดั 

“กลุม่กิจการ”   บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบั 
การจดัท างบการเงินรวม 

“กองทนุฟืน้ฟ”ู     กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตาม กฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ 
ประเทศไทย 

“กองทนุ/กองทนุรวม”   กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย”  กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพื่อสง่เสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินใน 

ภมูิภาคตามโครงการจดัตัง้กองทนุพนัธบตัร เอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมติของที่ประชุม กลุม่ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทนุ AI”     กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 
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ค าศัพท์ ค าอธิบายค าศัพท์ 

“กองทนุ buy & hold”   กองทนุรวมที่มุง่เน้นลงทนุเพยีงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ไว้จนครบก าหนดอายุ
ของทรัพย์สนิ หรือครบอายขุองรอบ การลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุ
รวม 

“กองทนุ CIS ตา่งประเทศ”  กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่  
(collective investment scheme)  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแตไ่มร่วมถึงกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF ตา่งประเทศ”    กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ตา่งประเทศ  

“กองทนุ private equity”   กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตัง้ขึน้ในรูปของ บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด และมีลกัษณะของกิจการ อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1.  กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนด การจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วมลงทนุที่ไม่ถือ
เป็น การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล  
2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้       
     (ก)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้อง 
            มิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของบคุคลใด    
            หรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ      
   (ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการเงินทนุและทรัพย์สนิท่ีเกิด 
          จากเงินทนุ     
(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผ่านการเข้าท าสญัญาการลงทุนในหุ้นหรือการ
สนับสนุนทางการเ งินที่ก่ อใ ห้ เ กิดสิท ธิในการได้มาซึ่ งหุ้ นของ กิจการนัน้ ใน              
ภายหลงั โดยมีสว่นในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรับปรุงการ 
ด าเนินงานหรือการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด าเนิน
ธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 

“กองทนุ property”   กองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบ อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2.  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทนุ  
3.  foreign REIT  

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็น คูส่ญัญาใน derivatives 
ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1.  ไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate)  
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2.  มีผลให้ความเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ ทรัพย์สนิท่ีต้องการลดความ
เสีย่ง  
4.  สามารถลดความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

“การชดเชยราคา”    การเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีราคาหนว่ย 

ลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

“ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ /ส านกังาน ก.ล.ต./ 
ส านกังาน 

“โครงการ”   โครงการจดัการกองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี ้6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก”  ทรัพย์สนิดงันี ้

1.  เงินฝากเงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านอง เดียวกบัเงินฝาก 

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

     การเกษตร  

3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร ออมสนิ 

“เงินฝากอิสลาม”  ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่ เทียบเคียงได้กบัเงินฝาก 
โดยคู่สญัญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ ฝาก สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่
เทียบเคียงได้กบั ผู้ รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ  

“ดชันีกลุม่สนิค้า โภคภณัฑ์” ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสะท้อนอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ”   ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้ 

“ตราสารภาครัฐไทย”  ตราสารดงันี ้

1.  ตัว๋เงินคลงั   

2.  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

3.  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือ
กองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้มีภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ”  ตราสารที่มี รูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย ที่ รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือ หนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การ 

 



กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย    14 
 

ค าศัพท์    ค าอธิบายค าศัพท์    

ระหว่างประเทศ เป็นผู้ ออกหรือผู้ค า้ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศนัน้  

“ตราสาร Basel III”   ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไมว่า่ ตามกฎหมายไทยหรือ
ตา่งประเทศ ท่ีมีการอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” ศนูย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ท่ีจดัให้มขีึน้เพื่อการซือ้ขาย หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดย 
มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จาก ผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้เสนอ
ขายหลายราย  
2.  มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไว้เป็นการลว่งหน้าโดยผู้ให้บริการไมอ่าจใช้ดลุยพินิจในการจดัการซือ้ขาย      
เป็นประการอื่น และผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบ
นัน้ 

“ธปท.”    ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.”    ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.”    บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.”    บริษัทเงินทนุ 

“บล.”    บริษัทหลกัทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท การจัดการกองทนุรวม หรือ
การจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการ อนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้
ใน SET  

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมม่งีบการเงินรวมให้พิจารณา 
ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี  ้หากไม่มีงบการเงินรวมให้
พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

“แบบ filing”   แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

“ใบแสดงสทิธิ ในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง ซึ่งก าหนดให้เป็นหลกัทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด 
ประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6)  
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“บริษัทจดัการ”    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  

“ผู้ดแูลผลประโยชน์”  ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

“ผู้มีภาระผกูพนั”   ผู้ที่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะ ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี  

“ศนูย์ซือ้ขาย derivatives”  ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซือ้ขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า 
2.  ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศ
และได้รับการยอมรับจากส านกังาน  

“ หนว่ย CIS”   หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุน      
ที่มิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและกองทนุสว่นบคุคล 
 2.  หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ   

“หนว่ย infra” หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึง่ดงันี ้ 
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วย ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2.   กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มี
วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตาม 
1.  ทัง้นี ้ไมว่า่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด 

“หนว่ย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อนัได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือ
หลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้
ไมว่า่กิจการดงักลา่วจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด  
1.  กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนด การจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วมลงทนุที่ไม่ถือ
เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
 2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้     
  (ก)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่ 2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้ 
เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่ วนตัวของบุคคลใดหรือ              
กลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ         
(ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการเงินทนุและทรัพย์สินที่เกิดจาก
เงินทนุ        
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(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผ่านการเข้าท าสญัญาการลงทุนในหุ้นหรือการ
สนบัสนนุทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมี
สว่นในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน   
หรือการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของ
กิจการดงักลา่ว 

“หุ้นกู้ ระยะสัน้”   หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้  

“B/E”    ตัว๋แลกเงิน (bill of exchange) 

“Benchmark “ ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบาย การลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator”   บคุคลดงันี ้

1.  บลจ. ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 

2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit”   อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 

“counterparty limit”  อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
“CRA”    สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

ส านกังาน เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 

“credit derivatives”  derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลือ่นย้ายความเสีย่งด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับ
การประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตาม
มาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินให้แก่คูส่ญัญา
อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินที่
ได้รับการประกนัความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระ
ผกูพนัดงักลา่ว 

“credit event”    เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลงของตรา 

สารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช าระ
หนีต้ามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk”    ความเสีย่งด้าน FX 

“delta”  อตัราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying 
ของตราสารหรือสญัญา แล้วแตก่รณี 

“derivatives”   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
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ค าศัพท์    ค าอธิบายค าศัพท์    

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทนุที่จะใช้ ในการค านวณมลูค่าของ
หลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 

“Derivative Warrants”  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตาม กฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุ ในอสงัหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทรัสต์หรือ กองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปอื่นใด 

“FX”    อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS”  ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยนูนาน) 

“group limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทนุในแต่ละ
บริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้
ค า้ประกนั 

“international scale”  มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

“investment grade”  credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

“IOSCO”   International Organization of Securities Commissions 

“issue rating”   อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

“issuer rating”   อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price”   มลูคา่ตามราคาตลาด 

“national scale”   มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV”    มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 

“net exposure”   มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผา่นการลงทนุ 
ในตราสารหรือสญัญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบัทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทนุ
มีความเสีย่งในทรัพย์สนินัน้ 

“notional amount”  มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง  

(obligation category & obligation characteristics) 

“options”   สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่ 
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ค าศัพท์    ค าอธิบายค าศัพท์    

พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

“regulated market”  ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตรา 

สารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่ว
อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 

“OTC derivatives”  derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

“portfolio duration”  อายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit”   อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 

“repo”    ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 

‘reverse repo”   ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“single entity limit”  อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 

“SIP”    Specific Investment Products  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถ่ินที่อยู่ ซึ่งเป็นการ
ประเมินความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA”    สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC”    บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สนิเช่ือเพื่อ 
ธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

“TSR”    ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right) 

“Underlying”   สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 

“WFE”    World Federation of Exchanges  

“พอร์ตการลงทนุ  (portfolio)” การลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้หมดของลกูค้าแตล่ะราย 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต่้างประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Thanachart Eastspring Fixed Income FIF 6M1 Fund (Not for Retail Investors) 

1.3. ช่ือยอ่ :  T-ES-FIF6M1AI 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครัง้เดียว  

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ก าหนด  

1.7. อายโุครงการ :  - ปี  6 เดือน -  วนั  

1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : - 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

(1) อายโุครงการ : ประมาณ 6 เดือน ทัง้นี ้อายโุครงการจะไมต่ ่ากวา่ 5 เดือน และ ไมเ่กิน 7 เดือน นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลีย่นแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้
การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตทุี่ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบีย้  กฎหมายภาษีอากร และการบงัคบัใช้
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทนุ หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ เป็นต้น 
ซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้กองทนุไมส่ามารถด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทนุก าหนดไว้ได้ เช่น ท าให้อายุ
โครงการกองทนุอาจจ าเป็นต้องขยายออกไปมากกวา่ช่วงอายโุครงการท่ีระบไุว้  

ในกรณีที่เกิดเหตขุ้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทนุรวมถึงผลประโยชน์ทัง้หมดไปลงทนุต่อใน
หลกัทรัพย์ และ/ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ และบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการน าเงินลงทนุรวมถึงผลประโยชน์ทัง้หมดกลบัคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในโอกาสแรกที่ท าได้ โดยจะค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะท าหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วนันบัแต่ครบก าหนด
อายกุองทนุ  

(2) วนัสิน้สดุอายุโครงการ : บริษัทจดัการจะแจ้งวนัสิน้สดุอายโุครงการถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัสิ น้สดุ
การเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทนุมิใช่รายยอ่ย 
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1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  
หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุมีการจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูค่าเกินกว่าจ านวนเงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการ
อาจเพิ่มจ านวนเงินของโครงการได้อีกไมเ่กิน 300 ล้านบาท  

ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการ สามารถขายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจ านวนเงินทนุโครงการของกองทนุแล้ว บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า  

2.3. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000.0000 หนว่ย  

2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500,000.00 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมก่ าหนด 

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 

2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 

2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
1. กองทนุนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็น “กองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้มีเงินลงทนุสงู” ไมเ่สนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้มีเงินลงทนุ

สงู (หมายถึง ผู้ที่ลงทนุในกองทนุนี ้โดยลงทนุครัง้แรกตัง้แตห้่าแสนบาทขึน้ไป)  
2.   กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกลุเงินตราต่างประเทศ

ที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ โดยจะลงทนุรวมกนัทกุขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ สว่นท่ีเหลอืกองทนุจะลงทนุในตราสารกึงหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel lll หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนใน
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ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นีก้ารลงทุนของกองทุนจะ
เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้  

    กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และ/หรือจดัให้มีการป้องกบั 
     ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวนส าหรับมูลค่าตราสารหนีต้่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุน

ดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทนุได้ อยา่งไรก็ดี จะไมล่งทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

ทัง้นีก้องทนุไมม่ีนโยบายลงทนุในตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารหนีท้ี่ได้รับ
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทนุเร่ิมลงทนุ
ในตราสารนัน้ ตราสารดงักลา่วได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ ( Investment grade) แต่ต่อมาถกู
ปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลงต ่ากวา่ Investment grade เพื่อให้กองทนุสามารถมีไว้ซึง่ตราสารดงักลา่วตอ่ไปได้ รวมทัง้มีเวลาใน
การปรับลดอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนมุตัิ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผอ่นผนั ให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้  

3.  เพื่อให้กองทนุเป็นทางเลอืกในการลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ โดยสามารถ
ลงทนุได้จนครบก าหนดอายกุองทนุและรับความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศได้



 

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 3 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัเป้าหมายการลงทนุของกองทนุ 
กองทนุมเีป้าหมายทีจ่ะลงทนุในหลกัทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารแหง่หนี้ เงนิฝาก และ/หรอืตราสารทางการเงนิตา่งๆ ของภาครัฐและ/หรอื
เอกชน ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทีม่อีายุใกลเ้คยีงกับ
อายโุครงการจัดการกองทนุ โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบัเป้าหมายการลงทนุของกองทนุ ดงันี้ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัเป้าหมายการลงทนุของกองทนุเปิดธนชาต อสีทส์ปรงิ ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

เป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.35% ตอ่ปีของเงนิลงทนุเริม่แรก (ในรปูสกลุเงนิบาท) 

ตราสารทีล่งทนุ 

 
 
 

TRIS FITCH 
สดัสว่นการ
ลงทนุ 

โดยประมาณ 

อตัรา
ผลตอบแทน 
ของตราสาร 
โดยประมาณ 
(ตอ่ปี) (ในรปู
สกลุเงนิบาท) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ทีไ่ดร้บั 
จากการ

ลงทนุ ในรปู
สกลุเงนิบาท 

(ตอ่ปี) 

ระยะเวลาการ
ลงทนุ 

(โดยประมาณ) 

เงนิฝาก ของ Bank of China Ltd    -จนี (1)  A 19.00% 1.38% 0.26% 

6 เดอืน 

เงนิฝาก ของ Agricultural Bank of China Ltd   - จนี (1)  A  5.00% 1.21% 0.06% 

ตัว๋แลกเงนิ ของบรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

– ไทย 
A-  19.00% 1.97% 0.37% 

เงนิฝาก ของ Qatar National Bank QPSC    - กาตาร์ (1)  A+ 19.00% 1.53% 0.29% 

เงนิฝาก ของ Commercial Bank QSC   - กาตาร์ (1)  A 19.00% 1.26% 0.24% 

เงนิฝาก ของ Al Khalij Commercial Bank PQSC  - 

กาตาร ์(1) 

 
A 19.00% 1.30% 0.25% 

รวม    100.00%   1.47% 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยกองทนุ(2)        (0.12%) 

ประมาณการผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดร้ับเมือ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ(ตอ่ปี) 1.35% 

หมายเหต ุ

(1)  แหลง่ทีม่าของขอ้มลู อัตราผลตอบแทนทีเ่สนอขายโดยผูอ้อกตราสาร ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2563 

(2) คา่ใชจ้่ายของกองทนุ (รวมคา่ธรรมเนยีมการจัดการแลว้) สามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีทีก่องทนุไดร้ับ
ผลตอบแทนสงูกวา่ทีไ่ดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการจัดการเพิม่เตมิได ้ทัง้นี ้ไมเ่กนิ
เพดานคา่ธรรมเนยีมการจัดการทีร่ะบใุนโครงการ 

(3) อัตราผลตอบแทนรวมการ SWAP จากเงนิสกลุตา่งประเทศเป็นเงนิสกลุบาท 

(4) ตราสารและ/หรอืสัดสว่นทีล่งทนุอาจเปลีย่นแปลงตามภาวะตลาดหรอืดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน โดยอาจพจิารณาลงทุนในตราสาร
อืน่แทนและ/หรอืเพิม่เตมิจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยมอีันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหรอืตราสารอยูใ่นระดับทีส่ามารถลงทุนได ้เชน่ Abu 
Dhabi Commercial Bank PJSC, China Construction Bank Corp, Industrial & Commercial Bank of China Ltd, Industrial & 
Commercial Bank of China Asia Ltd, Bank of Communications Co Ltd, Bank of East Asia Ltd, China Development Bank, 
United Oversea Bank LTD เป็นตน้ และหรอืตราสารทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ.ธนชาต 

(5) บรษัิทจัดการจะสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงทรัพยส์นิทีล่งทุนหรอืสัดส่วนการลงทุนไดเ้ฉพาะเมือ่มคีวามจ าเป็นและสมควรเพือ่รักษา
ผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นตอ้งไม่ท าใหค้วามเสีย่งของทรัพยส์นิทีล่งทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญ 

(6) ในกรณีที่มีความผดิปกตขิองตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าใหก้ารลงทุนใน
ตา่งประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏบัิต ิหรอืกรณีอืน่ใดทีเ่กดิจากสาเหตทุีไ่มส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 
กฎหมาย เศรษฐกจิ ตลาดการเงนิ อัตราดอกเบีย้ กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใชข้อ้ก าหนดเกีย่วกับการควบคุมอัตราแลกเปลีย่น
และการเขา้-ออกของเงนิลงทุน หรอืกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ เป็นตน้ ซึง่อาจเป็นสาเหตุใหก้องทุนไม่สามารถด าเนนิการใหเ้ป็นไป
ตามรายละเอยีดทีโ่ครงการกองทนุก าหนดไวไ้ด ้เชน่ ท าใหอ้ายโุครงการกองทนุอาจจ าเป็นตอ้งขยายออกไปมากกว่าชว่งอายุโครงการที่
ระบไุว ้หรอืมผีลกระทบใหม้ลูคา่เงนิลงทนุและผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(7) หากไมส่ามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวเ้นือ่งจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืโครงสรา้ง/อัตราภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ลงทุนในตราสารมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามอัตราทีโ่ฆษณาไว ้และ/หรอืบรษัิท
จัดการอาจไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตติามอัตราทีโ่ฆษณาไว ้

 

 

 

 ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง ือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
 หากไมส่ามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวเ้นือ่งจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป ผูถ้อืหนว่ยลงทนุอาจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตาม

อตัราทีโ่ฆษณาไว ้
 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดใ้นวนัและเวลาท าการเสนอขาย ไดท้ ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 

จ ากดั โทร 0-2126-8399 หรอื ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร 1770 หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุที ่บลจ.ธน
ชาต แตง่ต ัง้ 
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3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหนี ้ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ :  กองทนุรวมทีเ่น้นลงทนุแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 

และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดที่มีอยู ่ 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

รายละเอียดตามที่ระบใุนข้อก าหนดอื่นๆ 

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  

3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : อื่นๆ 

- มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy and hold) 

3.9. ดชันีชีว้ดั / อ้างอิง (Benchmark) :  
ไมม่ีดชันีเทียบวดัที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นกองทนุรวมตราสารหนีแ้บบก าหนดระยะเวลาลงทนุ โดยกองทนุถือครองตราสารจน
ครบอายโุครงการ (Buy and hold) 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มี
การเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold)  

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่
เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ โดยจะลงทนุรวมกันทกุขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ส่วนที่เหลือกองทนุจะลงทุนในตราสารกึงหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel lll หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะ
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ลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นีก้ารลงทุนของ
กองทนุจะเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้  
กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือจดัให้มีการป้องกนัความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอตัราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวนส าหรับมลูค่าตราสารหนีต้่างประเทศที่กองทนุลงทนุ โดยการลงทุนดงักล่าว
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนด หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
ทัง้นีก้องทนุไม่มีนโยบายลงทนุในตราสารที่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารหนีท้ี่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทนุเร่ิม
ลงทนุในตราสารนัน้ ตราสารดงักลา่วได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) แต่
ต่อมาถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทนุสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดงักลา่วต่อไปได้ 
รวมทัง้มีเวลาในการปรับลดอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต . หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนมุตัิ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผอ่นผนั ให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้  
ทัง้นี ้ความในวรรคหนึง่จะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทนุมีความจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 15 วนัก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ  
กองทนุอาจมีการลงทนุในตราสารที่มอีายคุงเหลอืมากกวา่และ/หรือน้อยกวา่อายโุครงการ โดยในกรณีตราสารหนีท้ี่กองทนุลงทนุ
มีอายคุงเหลือมากกว่าอายุโครงการ กองทนุจะขายตราสารหนีด้งักลา่วก่อนครบก าหนดอายโุครงการและอาจจะลงทนุในตรา
สารหนีร้ะยะสัน้อื่นแทน สว่นท่ีเหลอือาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้
กองทนุลงทนุได้  
สว่นที่เหลืออาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้  
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี ้
รวมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  
• ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเนื่องจากได้รับค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือมีการ
สิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินกวา่ 10 วนัท าการ 
ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการ
แก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่นการลงทนุของกองทนุ
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่ว  

3.12. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ: FIF (ลงทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ) และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดทีม่ีอยู่ 

3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ :  
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3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจึงอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง

หนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้น

แตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบหรือมี

ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัท

จดัการพิจารณาเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุโดยรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทนุภายใต้แนวทางที่แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดงักล่าว โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหน่วย

ลงทนุก่อนการด าเนินการ ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดย

ค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด

โครงการ และถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
 1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 นี ้ซึ่งมี

คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้
 1.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
 1.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า

ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

 1.3 มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนั
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
 2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้าร ค้า ตัว๋

แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
 2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.1.2  ธนาคารออมสนิ  
 2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 2.1.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
 2.1.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
 2.1.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
 ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวน

รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินด้วย 
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย  
 ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
 1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
  1.1 กรณีเป็นหนว่ย CIS  
 1.1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่น

ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
 1.1.2  ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุ กองทนุดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้

(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่)  
  1.1.2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
 1.1.2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 
 1.1.2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
 1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit                      

ของกองทนุนัน้ 
  1.2 กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
 1.2.1 มีคุณสมบัติ และ เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์ในการลงทุน เช่น เดี ยวกับ ข้อก าหนดส าห รับ  

ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
 1.2.2 จดทะเบียนซือ้ขายใน SET  

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 
 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้

1.   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.   ธนาคารออมสนิ  
3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.   บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6.   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7.   ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8.   ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9.   สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามข้อ 1 – 9 

 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคนื (reverse repo) 
 การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1.  คูส่ญัญา  ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
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1.1   ธนาคารพาณิชย์ 
1.2   บริษัทเงินทนุ 
1.3   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.4   บริษัทหลกัทรัพย์ 
1.5   บริษัทประกนัภยั 
1.6   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.7   กองทนุฟืน้ฟ ู
1.8   นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9   สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดงันี ้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี  

credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
2.2 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ

ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี 
2.3 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บริษัทหลกัทรัพย์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ที่มีก าหนด

วนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน  270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้
เห็น 

2.4 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน  ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึง่ดงันี ้
2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 

credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5   ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาที่
น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั 

credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคา
ที่น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมีcredit rating 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั 

credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรัพย์สนิอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
3.   ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
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4.   ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบตัิส าหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2   ห้ามน าหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลกัษณะดงันี  ้

4.2.1   เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดงักลา่ว 
4.2.2   เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการ
ก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

4.3   มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณ
ตามวิธีการดงันี ้ 

 มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
 ทัง้นี ้ราคาซือ้ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้หลกัทรัพย์หรือตราสารตาม 

reverse repo                                           
4.4   การด ารงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ > (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ในกรณีที่มลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้อง

เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการท า 
reverse repo ให้แก่กองทนุ เพื่อให้มลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้และทรัพย์สินที่
โอนมาดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่ว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มลูค่าหลกัทรัพย์หรือ
ตราสารท่ีซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้
วนั มีมลูค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้าน
บาท หรือไมเ่กิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ และมีการก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้
ในสญัญาซึง่ได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสีย่งของคูส่ญัญา (counterparty risk) แล้ว 
บลจ. จะไมด่ าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 

4.5 การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดงันี ้
4.5.1  ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวนัที่มีการ

ค านวณ 
4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมี

อยู่กับคู่สญัญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนีต้ามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึง่จาก หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้หรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรม
ที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของ
คูส่ญัญา หลกัทรัพย์ หรือตราสารที่ซือ้แล้ว 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรัพย์ (securities lending) 
 ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
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1. คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สญัญา
ดงักลา่วกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธรุกิจหรือด าเนินการได้
ตามกฎหมายไทย 
1.1  ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.3  กองทนุฟืน้ฟ ู
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย์ 
1.6  บริษัทเงินทนุ 
1.7  บริษัทหลกัทรัพย์ 
1.8  บริษัทประกนัชีวิต 
1.9  กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป  
1.10  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
1.11 นิติบคุคลอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลกัทรัพย์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการต้องด าเนิการดงันี ้
3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงันี ้
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ 

หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั 
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออกที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนั

นบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุูก ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง

เป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.1.7 หนงัสือค า้ประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลกัทรัพย์

ให้แก่กองทนุ 
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุไมม่ีนโยบายการลงทนุ

ในตราสารทนุ กองทนุจะรับหลกัประกนัดงักลา่วไม่ได้ 
3.1.9 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน 
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3.2 ด าเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตามข้อ 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมี
ผลให้บริษัทจดัการสามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั 

3.3 ห้ามน าหลกัประกันตามข้อ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนัมากกวา่หรือเทา่กบั 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม 
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิดงันี ้

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
3.5.2 บตัรเงินฝาก หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงันี ้

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือตั๋วสญัญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้มีภาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง
อยา่งใด ดงันี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้
ด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4 Reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลกัษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืม
และให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ทองค า 
1.6  น า้มนัดิบ 
1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9 
1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
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 ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ 
underlying อื่นท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่ง
กว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

2. เง่ือนไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
2.1 กรณีกองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้

อยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  

2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคาร

พาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า 
derivatives                                    

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้อง
เป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่
มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

3. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี 
 ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้

3.1  เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือ
ปัจจัยต่างๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่ง
เป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี  ้

3.2.1.1 ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 
3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมีน า้หนกัน้อยกว่าหรือเท่ากับ  35% ของน า้หนัก

ทัง้หมด 
 ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราที่

ก าหนดใน 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน าองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง
กบัทองค าหรือน า้มนัดิบมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองค าหรือน า้มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคา
ทองค าหรือน า้มนัดิบ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
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3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในตราสาร
หรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้นี ้
หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4   มีการแสดงดัชนีนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตกุารณ์ 

3.5   ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอยา่งดงันี ้
3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสินค้าโภค

ภณัฑ์ 
3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. 
แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่าง
เหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่

กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
 ในกรณีที่บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ

ลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
      บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 
15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วันดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้
ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
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7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่าง

หนึง่อยา่งใด ดงันี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่

เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดย
คูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้
ประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบ
ก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ)  
ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึง่ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit 
event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึ่งจะมีการ
ช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit 
event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง   (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อ
แลกกับการที่ผู้ ซือ้ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือ
ครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 
7.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็น

ทรัพย์สนิของกองทนุได้ เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด

ทนุ ให้ความเห็นชอบหรือมีหนงัสอืเวียน แนวทางปฏิบตัิ ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ตอ่กองทนุโดยรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาลงทนุภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านกังาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ  ดงักลา่ว โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนการด าเนินการ ทัง้นี ้

ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจาก        

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาใน

ประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ 
 1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 นี ้ซึ่งมี

คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้
 1.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
 1.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า

แฝงที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

 1.3 มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนั
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
 2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่ว  

ต้องมกีารรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้
  2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

 2.1.2  ธนาคารออมสนิ  
 2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 2.1.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
 2.1.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
 2.1.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
 ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวน

รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินด้วย 
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย  
 ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
 1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 

 1.1 กรณีเป็นหนว่ย CIS หนว่ย  
 1.1.1 มีคุณสมบัติ และ เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์ในการลงทุน เช่น เดี ยวกับ ข้อก าหนดส าห รับ  

ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  
 1.1.2 เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้

 1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับ
ดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือ
เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  

 1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักลา่วอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่
เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

 1.1.2.3 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศกองทนุ CIS ต่างประเทศ
ดงักลา่วต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
ส าหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  

 1.1.3 ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอ 
ทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่ส านกังานก าหนด 

 1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทนุของกองทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศกองทนุดงักลา่วต้องมีการจ ากดั
การกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการ
ลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กับการลงทนุในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่
ลงทนุในทองค าแทง่) 

 1.1.4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP 

 1.1.4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

 1.1.4.3 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทนุ
นัน้ 

 ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ต้องเป็นกองทุนท่ีมุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็น
ประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มา
ค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทนุดงักลา่ว 

 1.2 กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.1 
  2.2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสาร  TS ใน

สว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
 2.2.2 จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากของสถาบันการเงนิต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงนิ
ฝาก 

 ต้องเป็นเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝาก ดงันี ้
1.   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.   บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
3.   สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามข้อ 1 – 2 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคนื (reverse repo) ต่างประเทศ 
 การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ 
 การลงทนุในธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอยา่งดงันี ้
1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5 ทองค า 
1.6 น า้มนัดิบ 
1.7 ดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 

1.9 
1.8 ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
 ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบนั (spot price) หรือราคาของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (future price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ 
underlying อื่นท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่ง
กว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

2.   เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
2.1  กรณีกองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้

อยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  

2.2.1  derivatives on organized exchange 
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2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WEE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็น
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสินค้า
นัน้ก็ตาม 

3. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้
3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือ

ปัจจยัต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี  ทัง้นี ้underlying หรือปัจจัยดงักล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด
อยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

3.2.1.1 ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกั < 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 
3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตัวใดตวัหนึ่งมีน า้หนกั < 35% ของน า้หนักทัง้หมด ในกรณีที่

เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราที่ก าหนดใน 
3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง
กบัทองค าหรือน า้มนัดิบมาพิจารณา 

3.2.2 ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็น   ดชันีราคา
ทองค าหรือน า้มนัดิบ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในตราสาร

หรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมคีวามนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระจาก บลจ. ทัง้นี ้หาก
ปรากฏว่าสถาบันดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 
3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลาย

อยา่งดงันี ้
3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภค

ภณัฑ์ 
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3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างองิจากรายงานของ

หนว่ยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิค้าและบริการท่ีบริษัท
จดัการแสดงให้เห็นได้วา่วิธีการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่ง
เหมาะสม 

 
4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจดัการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามที่ส านกังานก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึง่ (5) (ข) ของประกาศ 

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
 ในกรณีที่บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ

ลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังานก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
6.1 บริษัทจดัการ ต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบ
ทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ
บริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ให้คู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

6.1.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
 บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
  7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดย
คูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้
ประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบ
ก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ)  
ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
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obligation มีหลายรายการซึง่ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit 
event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึ่งจะมีการ
ช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit 
event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อ
แลกกับการที่ผู้ ซือ้ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือ
ครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
7.3.1 มีผลใ ช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแ ย้งกับกฎหมายว่า ด้วยหลักท รัพย์  

และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

ที่ credit derivatives นัน้อ้างองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
กรณีที่เป็นการลงทนุของกองทนุ buy&hold บริษัทจดัการสามารถเลือกค านวณอตัราสว่นการลงทนุส าหรับทรัพย์สินที่ลงทนุ 

โดยใช้ข้อมลู ณ วนัท่ีมีการลงทนุก็ได้ 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา

แล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ ่ากวา่ 2 
อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade 
หรือไมม่ี credit rating 

ไมเ่กิน 15% 

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1 ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไมเ่กิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาต
ให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  

5.2 เป็นตราสารทีม่ีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอยีด

ตามแบบ filing 
 5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบั

แตว่นัที่ลงทนุ ที่ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

 5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่

ประเทศไทย  
 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 20% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย                   
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่

วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 

 
6 ทรัพย์สนิดงันี ้ รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 

จะสงูกวา่ 
(1)  15% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิใน  
       benchmark + 5% 
 

 6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสาร
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายใน 
SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ
ตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจ
ท าให้มกีารเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
 6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือ 

ศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนัน้ในตา่งประเทศหรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. 
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

 6.4.2 เป็นตราสารทีม่ีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
 6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
 6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
 6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี ้< 

397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุที่ไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 
6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2  ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา



 

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 23 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

สารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
 6.4.2.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
 6.4.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 6.4.2.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ี

ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคล
ตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 

 6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบั
แตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6.5  DW  
6.6  reverse repo 
6.7   OTC derivatives 
6.8 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
 6.8.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ  (แตไ่มร่วมถึงหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหนว่ย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

 6.8.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด 

6.9 หนว่ย private equity ที่จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึหนว่ย private equity ทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน 
SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.10 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
2.2 ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหนว่ย
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิ
ถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด และมี
ลกัษณะตาม 6.8.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนั

หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

    

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่อตัรา

ใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรือ 

(2)   น า้หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 

benchmark + 10% 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคล
ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี เว้น
แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี  

   ให้เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลอื < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี
อายโุครงการ > 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต ่MF ได้

ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แตไ่มร่วมถึง SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ที่ลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
ที่มีอายไุมเ่กินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการ
ลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบั
อายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 securities lending  ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุส าหรับกองทนุ AI ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น 
การลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา  
(single entity limit) 
 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มี

วตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู ่ 

6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่
เพื่อการลดความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-
risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้

 (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
 (2) relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่  การ

ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีกลยทุธ์แบบ
ซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีความ
ซบัซ้อน (exotic derivatives) 

 

หมายเหต:ุ ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั product 
limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี  ้ตราสารกึ่ งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร 
Basel III และศกุูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสาร
หนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
    

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) 
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ิน 
ทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนีส้ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบ
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

การเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็น
ข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ไมม่ีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้ เป็น
รายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 

1.1 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจดัการลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้น
แต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
อตัราส่วนในข้อ (2) ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 1. – 9. 
2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ 

CIS ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 

(1.1) มีขนาดเลก็ 

(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 

 (1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่

ด้วยการลงทนุของกองทนุ  และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

ส่วนที่ 5 :  การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1.  ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจน

เป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุและวนัที่ทรัพย์สินขาดคณุสมบตัิ และ

จดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงาน
ไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  จ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4  

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการ
ลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีได้จ าหนา่ยทรัพย์สนินัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สนิมีการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิ
แล้วแตก่รณี และให้จดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2) บริ ษัทจัดการต้องจัดท า
รายงานข้อมลูตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัราสว่นการลงทนุจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่
ก าหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่
ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 
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(ก)  30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภท 
 ทรัพย์สนิ (product limit) ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา 
 ใช้เงิน ตามสว่นท่ี 3 ในข้อ 1  
(ข)  90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)  

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการ
ต้องจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว
และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(5)   ในกรณีที่กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการ
ที่ลงทนุ (concentration limit) ตามที่ก าหนดในสว่นที่ 4 นอกจากการปฏิบตัิตามข้อ (1) (2) และ (3) แล้ว บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงันีด้้วย 
(ก)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับ 
 การผอ่นผนัจากส านกังาน 
(ข)  ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ทรัพย์สิน

เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ 

 
3. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแตต่อ่มามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2. โดยอนโุลม 
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ 
(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทนุเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 
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ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการต้อง 
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่นการลงทนุ
ของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักลา่วต้อง
มีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ แตก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมนัน้เพิ่มเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ: ไมม่ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ: ไมม่ี 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ): ไมม่ี  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ไปรษณีย์ 

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 

- หกับญัชี 

- อื่นๆ เช่น application ผา่นทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
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5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนและค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ
ค าขอใช้บริการกองทนุรวม (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยเปิดบญัชีกองทนุรวม) และสามารถท าการสัง่ซื อ้หน่วยลงทนุ
ได้ในวนัและเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ซึง่จะได้ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบที่มีไว้ 
ณ บริษัทจดัการและที่ท าการของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ  

5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

5.2.2.1 บริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก
รายละเอียดตา่งๆใน “ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ” และ “ค าขอใช้บริการกองทนุรวม” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทนุรวม) ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนที่บริษัทจดัการ หรือทางโทรสาร
ของบริษัทจดัการ ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุน ทัง้นีผู้้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทนุสามารถส่งค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ พร้อมส าเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองส าเนาถกูต้อง หรือ
เอกสารส าคัญแสดงถึงการท านิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก าหนด
เพิ่มเติมในอนาคตให้บริษัทจดัการทางโทรสารด้วย  

5.2.2.2 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก
รายละเอียดตา่งๆใน “ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ” และ “ค าขอใช้บริการกองทนุรวม” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทนุรวม) ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ หรือทางโทรสารของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุ 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ พร้อมส าเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองส าเนาถกูต้อง หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมของนิติบคุคล (แล้วแต่
กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคตให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ทางโทรสารด้วย  

5.2.2.3 ATM  

ไมม่ี  

5.2.2.4 Tele-bank  

ไมม่ี  

5.2.2.5 ไปรษณีย์  

(1) ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุ สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยระบเุป็นจ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้แต่
ละครัง้ไมน้่อยกวา่มลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่า
ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้จ านวนให้บริษัทจดัการ  
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(2) ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (เฉพาะสว่นต้นฉบบัส าหรับการน าสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
โดย ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเก็บส าเนาฉบบัส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน) ดราฟต์ หรือหลกัฐานการโอนเงิน 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทาง
ราชการ ที่ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู้สัง่ซือ้
ประเภท นิติบคุคลจะต้องแนบเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบคุคลนัน้ เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือ
มอบอ านาจกระท าการ และหนงัสือบริคณห์สนธิ ของนิติบคุคลนัน้ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับหรือก าหนด
เพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจดัการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  

5.2.2.6 Internet  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุและได้ขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่
เว็บไซต์ website:http://www.thanachartfundeastspring.comหรือ application ของบริษัทจัดการ ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 
Smart phone /Tablet ฯลฯ ภายใต้รายละเอียด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดัการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2.2.7 หกับญัชี  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากธนาคารในการใช้บริการค าสัง่หกับญัชีเงินฝาก สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีหกับญัชี
เงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการได้แก่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยสามารถดรูายละเอียด ได้ทางอินเทอร์เน็ต บน website:http://www.thanachartfundeastspring.com 

5.2.3 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เ ช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจดัการยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์ สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีท าการของบริษัทจดัการ ภายใน
วนัเดียวกบัวนัที่สัง่ซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีซือ้
หนว่ยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี  

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  ส านกัชิดลม  001-3-00417-4  
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาเพลนิจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9  
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ส านกัรัชโยธิน   111-3-03734-0  
4. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   สาขาถนนหลงัสวน   082-1-08292-7  
5. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   สาขาเพลนิจิต   205-3-03201-3  
6. ธนาคารออมสนิ    สาขาราชประสงค์  000000043935 

หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดให้เป็นบญัชีที่รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และระบ ุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของ  
ผู้สัง่ซือ้ เพื่อความสะดวกในการติดตอ่ไว้ด้านหลงัเช็คหรือดราฟต์นัน้ด้วย  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบญัชีที่รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยไม่ถือว่า
ปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมลูที่เป็นปัจจุบนัในหนงัสือชีช้วนสว่น
สรุปสาระส าคญั  
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ในการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของ
บริษัทจัดการ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนีก้ับบริษัท
จดัการไม่ได้ และผู้สัง่ซือ้ที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ยกเว้นในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร หลงัจากที่บริษัทจัดการได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการจะสง่มอบส าเนาค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 
โดยค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินตามค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับ
เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  

ในกรณีที่การช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ และจะด าเนินการสง่เช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กบั ผู้สัง่ซือ้ภายใน 15 
วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

5.2.3.2 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจดัการยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์ สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัที่ท าการของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลง
วนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีซือ้หนว่ยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี  

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)   ส านกัชิดลม   001-3-00417-4  
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาเพลนิจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9  
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ส านกัรัชโยธิน   111-3-03734-0  
4. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   สาขาถนนหลงัสวน 082-1-08292-7  
5. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   สาขาเพลนิจิต   205-3-03201-3  
6. ธนาคารออมสนิ    สาขาราชประสงค์  000000043935 

หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดให้เป็นบญัชีที่รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และระบ ุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของ        
ผู้สัง่ซือ้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลงัเช็คหรือดราฟต์นัน้ด้วย  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบญัชีที่รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยไม่ถือว่า
ปฏิบตัิ ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมลูที่เป็นปัจจุบนัในหนงัสือชีช้วนสว่น
สรุปสาระส าคญั  

ในการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของ
บริษัทจัดการ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนีก้ับบริษัท
จดัการไม่ได้ และผู้สัง่ซือ้ที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ยกเว้นในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางโทรสาร หลงัจากที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะสง่
มอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน โดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้
เรียกเก็บเงินตามค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  
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ในกรณีที่การช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซือ้ บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ และจะด าเนินการสง่เช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กบั ผู้สัง่ซือ้ภายใน 15 
วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

5.2.3.3 ATM  

ไมม่ี  

5.2.3.4 Tele-bank  

ไมม่ี  

5.2.3.5 ไปรษณีย์  

(1) ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุ สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยระบเุป็นจ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้แต่
ละครัง้ไมน้่อยกวา่มลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่า
ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้จ านวนให้บริษัทจดัการ  

(2) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเก็บส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนฉบบัผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน) ดราฟต์ หรือหลกัฐานการโอนเงิน หรือหลกัฐานการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของ
นิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง ให้บริษัทจดัการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  

5.2.3.6 Internet  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุและได้ขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่

เว็บไซต์หรือ application ของบริษัทจดัการ ผา่นช่องทางอื่นๆ เช่น Smart phone /Tablet ฯลฯ ภายใต้รายละเอียด หลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดัการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.3.7 หกับญัชีเงินฝาก  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับอนมุตัิจากธนาคารให้ใช้บริการค าสัง่หกับญัชีเงินฝาก สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัท
จดัการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยวิธีสัง่หกับญัชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่
ให้บริการ ได้แก่ ได้แก่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยสามารถดรูายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจดัการ  

5.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามที่สัง่ซือ้และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว 
ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตาม
วนัท่ีได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจ านวนที่เสนอขายครัง้แรกก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขาย
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ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบที่บริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวน
หน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่น
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องบอกกลา่วลว่งหน้า  

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก  

5.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรแตบ่างสว่นหรือทัง้หมด ในกรณีที่ปรากฏเหตกุรณีการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.4  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ตามที่อยูท่ี่ระบใุนค าขอใช้บริการกองทนุรวม ภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

5.2.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  

(1) เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรกหากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้ให้การอนมุตัิให้จดัตัง้
และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1.1) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป มีการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้ลงทนุได้ไมถ่ึง 35 ราย หรือ 

(1.2) ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะยตุิโครงการ เนื่องจากขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถึง 35 ราย แตม่ีมลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดต ่ากวา่ 50,000,000 บาท หรือ 

(1.3) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป มีการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ อนัเป็นเหตใุห้ส านกังานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ
รวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแจ้งให้ส านกังานทราบกรณีตามวรรคหนึ่ง (1.1) ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

เมื่อปรากฏกรณีตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จาก
เงินดงักล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุนัน้ 
ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ   

โดยในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุได้
ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วนัที่
ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมช าระเงินจ านวนดงักลา่วได้ครบถ้วน 
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(2) ในระหวา่งระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการจดัตัง้และจดัการ
กองทนุรวม และยตุิการขายหนว่ยลงทนุองกองทนุรวมก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

 โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยตุิการขายหน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลงในวนัที่
แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การอนมุตัิให้จดัตัง้
และจัดการกองทุนรวมสิน้สุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถ้วน  

หรือด าเนินการอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือผอ่นผนัให้ด าเนินการได้ 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม หรือท าให้เกิด
ความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งด้านภาษี หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะไมด่ าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ๆ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปลี่ยน ที่
ไมไ่ด้มีสญัชาติไทย โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ   

(5)  กรณีที่บริษัทจัดการ สามารถขายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจ านวนเงินทนุโครงการของกองทนุแล้ว บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า 

(6) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธไมรั่บ หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดที่ท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยง
ด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทัง้ในและตา่งประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั    

5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าขอเปิดบญัชีกองทนุรวม” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุกองทุนรวมที่จัดตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการเป็นครัง้แรก) ให้ครบถ้วนถกูต้องและชัดเจน โดยผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในค าขอเปิดบญัชีกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาใช้เป็นหลกัฐานในการ
ซือ้และ/ หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
และ/ หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แสดงมติเมื่อตรวจนบัมติส าห รับการขอมติใดๆ จากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ พร้อมเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  
(ค) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง (กรณีชาวตา่งประเทศ)  
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(2) กรณีนิติบคุคล  
(ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
(ข) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
(ค) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  
(จ) หนงัสอืมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทนพร้อมส าเนาบตัรประชาชนของ 

ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึง่หากหนงัสอืมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา จะต้องลงนามรับรองโดย     
ผู้มอบอ านาจด้วย  

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมส าเนาเอกสารแสดงตนที่รับรอง
ส าเนาถกูต้อง หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมของนิติบคุคล (แล้วแตก่รณี) ให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนทางโทรสารด้วย  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไมม่ี 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไมม่ี  

7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : - 

7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตัิ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิ และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเป็นจ านวนเงินไม่เกินจ านวนเงินที่
กองทนุอาจได้รับจากดอกเบีย้หรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุ  

ทัง้นี ้ความในวรรคหนึง่จะไมน่ ามาบงัคบัใช้ส าหรับการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิเมื่อกองทนุครบก าหนดอายกุองทนุ 

เมื่อกองทนุครบก าหนดอายกุองทนุและด าเนินการเลกิกองทนุ ในการคืนเงินจากการเลิกกองทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการดงันี ้ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอื่น รายละเอียดดงันี  ้

(ก) บริษัทจดัการจะน าเงินทัง้หมดที่ได้จากการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากกองทนุนีไ้ปลงทนุตอ่
ยงักองทนุเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือวา่ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และถือ
วา่ไมป่ฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอื่น 
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(ข) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติตามข้อ (ก) ได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
แบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยต้องแจ้งลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 7 วนัท าการ ก่อนวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิเว้นแตบ่ริษัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตให้ด าเนินการ
เป็นอย่างอื่นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน
จากการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

รายละเอียด ดงันี ้

(1) ในการด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งความถ่ีในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิไว้ในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุป
ข้อมลูส าคญัก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุ และจะแจ้งวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ในวนัครบก าหนดอายกุองทนุ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะจ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและ
กนัส ารองคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

โดยบริษัทจดัการจะใช้รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอัตโนมตัิ
ดงักล่าว โดยจะปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ
ดงักลา่วตัง้แต่วนัท าการที่ 3 ก่อนวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิจนถึงวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมตัิ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงก าหนดการดงักลา่ว โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ  

(2) เมื่อบริษัทจัดการได้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุพร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ และบริษัทจัดการจะ
ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูคา่และราคาดงักลา่วเว้นแต่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการขอผอ่นผนัระยะเวลาการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักลา่ว
ตามที่ได้รับการผอ่นผนั  

(ข) บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตามหวัข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตัิจะเป็นผลให้จ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแต่ละรายลดลง แต่ไม่ถือ
วา่เป็นการจ่ายเงินปันผล  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นรูปแบบของหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุจากหนงัสอื
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุเป็นสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. อนญุาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได้ ตามรายละเอียดในข้อผกูพนั หวัข้อ “การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิ
ในหนว่ยลงทนุ”  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข และวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ รวมถึงวิธีการช าระเงิน
ที่ได้จากการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุข้างต้น โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 7 วนั  

ในกรณีที่บริษัทจัดการอนุมตัิ บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตามรายละเอียดข้างต้น 
ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้แสดงความประสงค์ที่จะลงทนุในกองทนุตอ่ไปและไมใ่ห้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดย
อตัโนมตัิดงักล่าว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งบริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนด ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิงวดถดัไป และ
บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามความประสงค์ของของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
จนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงความประสงค์จากผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
แบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัท าการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

เง่ือนไขอื่นๆ ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว มีผลให้จ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏในบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจ านวนน้อยกว่ามลูค่า
หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) หรือในกรณีที่จ านวนเงินที่ได้รับจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วมีมลูค่า
น้อยกว่า 1,000 บาท หรือน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่กองทนุมีมูลค่าหน่วยลงทนุน้อยกว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

(2) บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ วิธีการช า ระเงิน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยไมถื่อว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า 15 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

เง่ือนไขอื่นๆ  

ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี 
บริษัท จดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : เมื่อสิน้สดุอายโุครงการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

7.7. การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : - 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
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8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ: -  

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เติม:  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  สามารถขอรับ
หนงัสอืชีช้วน คูม่ือผู้ลงทนุ ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และ /หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด(ถ้ามี) ได้ที่ ที่ท าการทกุ
แหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ในวนัและเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ หรือช่องทาง
อื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ  /หรือเอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่
บริษัทจดัการก าหนด(ถ้ามี) โดยน าสง่เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสามารถด าเนินการได้ตามวิธีการตอ่ไปนี ้ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี ้โดยน าเงินบางสว่นหรือทัง้หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือ เงินท่ีได้จากการเลกิกองทนุของกองทนุรวมอื่น  เพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีด้้วยวิธีหกักลบ  สามารถสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีไ้ด้ในวนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ  ตามวิธีการในหวัข้อการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยบริษัทจดัการยกเว้นข้อก าหนดเร่ืองมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนี ้ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้สัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแล้ว  จะเพิกถอนการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรือ
เงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ม่ได้   เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ   และ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  ในกรณีที่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใดมีผลกระทบ
ตอ่ผลประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  และกรณีตามหวัข้อการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  และ /หรือตามหวัข้อการหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

หากบริษัทจดัการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เช่น การ
เปลีย่นแปลง และหรือเพิ่มเติมวนัเวลา วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
เพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทนุโดยรวม  บริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักลา่วลว่งหน้า  
7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ท่ีที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้
ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  

9. การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ : 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม
มติพิเศษให้ด าเนินการได้ และขัน้ตอนที่ก าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมทกุราย 
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10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักลา่ว
อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
กองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน

หนว่ยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้
(1)   ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)    บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลา
ดงักลา่วจากส านกังาน 
(ก)   มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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(2) เป็นการไม่ขายหน่วยลทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี  ้

1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3) การกระท าที่เป็นการปฎิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน

สาระส าคญั 
(3) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้ริษัทจดัการรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอนั

เนื่องมาจากการที่ริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคบ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่
เกิน 3 วนัท าการ 

(4) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวม 
2. เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ

ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) หรือ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั
ด้วย 

(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) และ (4) เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวม

เปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับ
มาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุค านวณและประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  

3 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคา
ขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา โดยราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้
ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุราย
อื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

12. การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้  

13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

1. บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จดัการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธไมรั่บ หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดที่ท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยง
ด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทัง้ในและตา่งประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั  

3. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว อาจท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความ
เสีย่งด้านภาษี หรือความเสีย่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทัง้ในและตา่งประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั   

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย  

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ไมเ่กินร้อยละ 2.675 ตอ่ปี ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทนุ ที่ระบไุว้ในโครงการและ
หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในทกุกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน ณ 
วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.873 ตอ่ปีของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม : ในกรณีที่มลูคา่ของกองทนุในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท 
หรือในกรณีที่มลูคา่ของกองทนุในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมมีมลูคา่ไมน้่อยกว่าห้าสิบล้านบาท หากต่อมา
กองทนุมีมลูคา่ลดลงน้อยกวา่ห้าสบิล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของ “มลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิ”ของกองทนุ โดยในกรณีหลงั ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บข้างต้น จะเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สงูกว่าอตัรา
ร้อยละของคา่ธรรมเนียมเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ห้าสิบล้านบาท โดยค านวณตาม
มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ 

หมายเหต ุ “มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ” หมายถึง มลูคา่ที่เกิดจากมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุ หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมดของ
กองทนุ ณ วนัท่ีค านวณ ทัง้นีโ้ดยยงัไมไ่ด้หกัรายการต่อไปนี ้ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยงัไมไ่ด้มีการค านวณและ/หรือยงัไมไ่ด้มีการบนัทกึเป็นหนีส้นิจนถึงวนัท่ีค านวณ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

(1) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.054 ต่อปีของจ านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
(บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว) 

(2) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.107 ตอ่ปีของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมต่อรายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex 
คา่ใช้จ่ายในการสง่ไปรษณีย์ การโอนเงิน เป็นต้น 
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(บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของจ านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
(บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : ไมม่ี  

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : ไมม่ี  

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.107 ตอ่ปีของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุดงักลา่ว โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม
การจดัการรายปี) 

(1) คา่อากรแสตมป์ คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารตา่งๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์รวมทัง้การจดัท าหนงัสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้  ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพนัธบตัรที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารตา่งๆ  

(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ 
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ 
คา่ใช้จ่ายในการสือ่สารโต้ตอบโดยวิธีอื่นท่ีไมใ่ช่ทางไปรษณีย์ 

(3) ค่าธรรมเนียมผู้ช าระบญัชี ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลิกกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือช าระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทนุ ค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการช าระบัญชีและเลิก
กองทนุ  

(4) คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการตดิตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย
ด้านกฎหมายตา่งๆ ในการด าเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องกบัการรับช าระหนี ้
ด้วยทรัพย์สนิอื่นแทนการช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนี ้และ คา่ธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้
ในการประเมินทรัพย์สนิอื่น  

(5) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน  
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(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุนเปิด 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
(Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได้ ใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหนว่ยลงทนุ และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การแปลเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายดงักลา่วรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
0.803 ต่อปีของจ านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน โดยกองทนุจะทยอยตดัจ่ายค่าโฆษณาตาม
ระยะเวลาของประโยชน์ที่ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม โดย
ระยะเวลาดงักลา่วจะไมเ่กิน 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเกิดคา่โฆษณานัน้  

(8) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการน าสง่หนงัสือบอกกลา่ว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับ กองทุนที่บริษัทจัดการ
จัดท าขึน้หรือมีหน้าที่จัดท าขึน้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือ
กฎหมายก าหนด  

(9) คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้และเก็บรักษาฐานข้อมลูและสถิติข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(10) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 

(11) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อไ ด้รับค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)  

(12) คา่ใช้จ่ายในการออกเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และรวมถึงการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าฝาก
ในบญัชีเงินฝากของ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(13) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในการจดัการกองทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น คา่ที่ปรึกษากฎหมาย 
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้อง
กองทนุ คา่ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการประสานงาน เช่น คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล คา่เดินทาง คา่ที่พกั คา่เบีย้เลีย้ง ค่าประกนัการเดินทาง
เป็นต้น 

(14) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการขออนมุตัิจดัตัง้และจดัการกองทนุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม เช่น คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(15) คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม คา่เช็ค คา่ธรรมเนียมธนาคาร (Bank charge) และหรือคา่ภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกบั
การลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สนิหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เช่น การด าเนินงาน (Arrangement fee) 
การจดัหาให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ คา่ปิดโอนหลกัทรัพย์ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนัผลประโยชน์ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือ
ภาษีอื่นใดที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ (ถ้ามี) คา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการช าระราคา รับ
ช าระราคา ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ (Settlement Advance/ 
Contractual Settlement) จากผู้ รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ธรรมเนียมในการท ารายการ คา่บริการพิเศษที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบการลงทนุ ค่าใช้จ่ายของผู้ดแูลผลประโยชน์
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ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน 
คา่ใช้จ่ายของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศในการให้บริการ คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนั
ความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา หรือความเสีย่งอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ 
เช่น สญัญา Forward, Swap, Future และคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
อื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บจากกองทนุตามที่จ่ายจริง 

(16) ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทุน 
คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุฯลฯ  

(17) คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากผลตา่งระหวา่งอตัราแลกเปลีย่นและวิธีการค านวณคา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระจริง 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุ หมายความ
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ที่เก่ียวข้องกับการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหวัข้อ 15 รายการใดรายการหนึ่ง หรือ
หลายรายการ 

การค านวณคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ จะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 
(ถ้ามี) 

หมายเหต ุ: - 

15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : - 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : - 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : ไมม่ี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : - 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กิน 53.50 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ยหรือเศษของ 1,000 หนว่ยหรือตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)  

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กิน 53.50 บาท ตอ่รายการ หรือตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี  
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รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : - 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด
เป็นการทัว่ไปในการให้บริการโอนเงิน  

(2) คา่ธรรมเนียมการขอเปลีย่นช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่การออกเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุใหม่ในกรณีสญูหายหรือในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งข้อมูลบญัชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถน าฝากเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ การออกหนงัสือรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุหรือรายงานการถือหนว่ยลงทนุ
ใหม่แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีสญูหายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการ เงินหรือกรณี
พิเศษอื่นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทนุจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  

หมายเหต ุ 

อตัราคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นอตัราที่รวมภาษี มลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านอง
เดียวกนั (ถ้ามี) 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

การค านวณคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1. ข้อ 15.2.2. (1) และข้อ 15.2.3. จะค านวณเป็นรายวนั และเรียกเก็บ
จากกองทนุเป็นรายเดือน ภายใน 5 วนัท าการถดัไปจากวนัสิน้เดือน 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีเรียกเก็บตามข้อ 15.2.6. จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบญัชีบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่าย
ทัง้จ านวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ 
ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคม นกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมที่ใช้ในการค านวณคา่ใช้จ่าย เป็นมลูคา่ทรัพย์สนิในสกลุเงินบาท 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 15.2 และ ข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ด าเนินการดงักลา่วแล้ว ให้บริษัทจดัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีมีการลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมลูต้องกระท าโดยวิธีการที่
เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น    
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 การลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายให้แตกตา่งไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านกังานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการต้องค านงึถึงความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั และ
ต้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้
ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ ลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จ่ายเดิมตามที่ระบไุว้อยา่งชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการสามารถกระท าการดงักลา่วได้  
ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจัดการกองทนุรวมประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ  5 ของอตัรา

ขัน้สงูดงักลา่ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่
น้อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ  5 ของอตัราขัน้
สงูดงักลา่ว บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้กบักรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับมติพิเศษ 
15.5.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

15.6. หมายเหต ุ: บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหวัข้อ 15 รายการใด
รายการหนึง่ หรือหลายรายการ โดยรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่ 

เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่อตัราภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลีย่นแปลง บริษัทจดัการสงวนสทิธิในการปรับปรุง 

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ 
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง:  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ : ตา่งประเทศ 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ต้องใช้อตัราแลกเปลีย่นในการค านวณ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการ โดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุท่ีเก่ียวข้อง หรือโดยหารือร่วมกบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

2.  บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื อ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุอยา่งน้อยในวนัดงันี  ้
  (ก) ค านวณทกุสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 (ข) ค านวณทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
 (ค) ค านวณทกุสิน้วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
 (ง) ค านวณทกุสิน้วนัท่ีปรากฎเหตกุารณ์ที่นา่เช่ือได้วา่จะมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
             อยา่งมีนยัส าคญั และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(2) ค านวณและประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยในวนัดงันี ้
 (ก) ค านวณทกุสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 (ข) ค านวณทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
             ราคา และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณนัน้  

การประกาศมลูคา่และราคาตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม ได้แก่ การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้  

 (3) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  



 

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 51 
 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจ านวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  

(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วย
ลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ให้ใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  

16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ทางหนงัสือพิมพ์  หรือการ
ประกาศทางเว็บไซต์ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาประกาศข้อมูล
ดงักลา่วด้วยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วย
ลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจัดการจะจดัท า และส่ง
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และ
จดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
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2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูต้อง  

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณราคา
หน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัท
จดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนั
ท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ 
เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  บริษัทจดัการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลด
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จ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุ
เปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึ่ง
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น 
ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึง่ร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่ว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จ ากดั  
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17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไมม่ี 

17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ : - 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการหวัข้อ “ข้อก าหนดอื่นๆ” 

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ : - 

17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี  

17.6 ช่ือผู้สอบบญัชี  

ช่ือ :  นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ช่ือ :  นาย ประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์ 

ช่ือ :  นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 

ช่ือ :  นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

ช่ือ :  นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ช่ือ :  นาย บญุเกษม สารกลิน่ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) :  

ที่อยู่ บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 0- 2645-0080  โทรสาร : 0- 2645-0020  Email : pva@pvaudit.co.th 

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้  

สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี - เดือน – 

18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี – 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

รายละเอียดวนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  

mailto:pva@pvaudit.co.th
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วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี และวนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก คือ วนัเลกิกองทนุ 

19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
19.1  การเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ  
 บริษัทจดัการอาจด าเนินการขอเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
19.2.1บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็ได้  ทัง้นี ้ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขให้บริษัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(1) การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(2) การเพิ่มชนิดหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง 
(3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการ 
        ลงทนุ  
(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุ แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16  
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึง่ต้องไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมท่ าให้ผลตอบแทนและ
ความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทุนทัง้ปวง   

19.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 19.2.4 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
ยื่นค าขอเป็นหนังสือพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนียมต่อส านกังานเมื่อส านกังานได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนแล้ว  ทัง้นี ้อตัราคา่ธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดคา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู การจดทะเบียน และการยื่นค าขอตา่ง ๆ  
เมื่อส านกังานได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานที่ถกูต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านกังานจะด าเนินการพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั 
การช าระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

19.2.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จ านวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไมเ่กินร้อยละ 80 ให้บริษัทจดัการสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้  

19.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่ส านกังานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ือง
ดงักลา่ว 
 (1)   การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ในกรณีดงันี  ้

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
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(ค) การเพิ่มจ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ง) การเพิ่มความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลาซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของ 
  กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(จ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 (2) การแก้ไขเพิม่เติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

 (3) การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
 (4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 (5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเปิด ตามข้อ 15.5.1 วรรค 2 

 
19.2.5 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการให้กระท าโดยการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่จะ
ด าเนินการโดยการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือวิธีการสง่หนงัสอืขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็ได้ ให้บริษัทจดัการแจ้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบรวมทัง้แจ้งไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน
และเผยแพร่ในลกัษณะที่ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถเข้าตรวจดไูด้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่
มติให้แก้ไข 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  

20. ข้อก าหนดอื่นๆ :  

20.1  ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยมืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได้ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นีก้ารกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะท าเพื่อบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม  

20.2  บริษัทจัดการและ/หรือผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับ        
ผู้ลงทนุตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทนุใน
กองทนุไปแล้ว ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่น
ที่เก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะด าเนินการท าความรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสจูน์ทราบลกูค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ
กองทนุมีหน้าที่แจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลกูค้า (KYC) และการพิสจูน์ทราบลกูค้า (CDD) ให้
บริษัทจัดการและหรือผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักลา่ว บริษัทจดัการและหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะด าเนินการตาม
กฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม ่การท าธุรกรรมของลกูค้าเดิม และการทบทวนข้อมลูลกูค้าให้เป็น
ปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามที่หนว่ยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง  
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20.3  การถือหนว่ยลงทนุเกินหนึง่ในสาม:ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ใน
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และจะด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุ ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัท่ีปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมนัน้ทนัที เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการเว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดเป็น
อยา่งอื่น หรืออนมุตัิเห็นชอบยกเว้นหรือผอ่นผนั ให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้ 

20.4  การควบรวมกองทนุ  
20.4.1 กองทนุอาจควบรวมกบักองทนุอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละ
กองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยง
ของการลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทนุ
รวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผกูพนั
ใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผกูพนัที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อเลิกกองทุน
รวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนไปในคราวเดียวกนัด้วย 
ในการควบรวมกองทนุไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด  
หากมีผลให้เกิดกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะขอมตผิู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมที่รับโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับ
มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน วรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิ
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไข
ประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม 

20.4.2 การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.4.1 บริษัทจัดการจะส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ
ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุและการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม โดยเปิดเผยข้อมลูที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ควรทราบเก่ียวกบัการควบรวมกองทนุอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ให้ชดัเจนไว้ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติ
ดงักลา่ว 
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทนุที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง

จะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ช่ือ จ านวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มลูค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์ตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีว่าด้วยการบญัชีส าหรับ
กิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุตามที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
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มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสดุท้ายของสปัดาห์ล่าสดุ และผลการด าเนินงาน
ลา่สดุของกองทนุรวม 

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภทและ
วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุและจากกองทนุรวม เป็นอยา่งน้อย 

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทนุ 
(4) สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ 
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ ประมาณการฐานะการเงินของกองทุน

รวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอน 
(6) การด าเนินการเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทนุ และนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลภายหลงัการควบรวมกองทนุ (ถ้ามี) 
(7) คา่ใช้จ่ายในการควบรวมกองทนุ และคา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้จากการดงักลา่วที่จะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วย

ลงทนุและกองทนุรวม (ถ้ามี) เช่น คา่ใช้จ่ายในการช าระบญัชี 
(8) ข้อดีและข้อเสียหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไมม่ีลกัษณะที่เกินความจริง 
(9) ข้อมลูอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัที่การควบ
รวมกองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการ
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนได้  

3) ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติเพื่อควบรวมกองทนุถึงวนัที่มีการควบรวมกองทนุ 
บริษัทจดัการอาจไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมที่ได้รับไว้แล้ว 
หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุ
แหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะ
สปัดาห์ของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้
เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
การควบรวมกองทนุไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขหรือเพิ่มเติมดงักลา่ว  
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20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft commission)  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วยอย่างไรก็ตาม 
บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (“Soft Commission”) เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่
บริษัทจดัการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ 

20.6  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทนุเพื่อบริษัทจัดการ ได้ที่บริษัท
จัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมลูดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ  

20.7  การมอบหมายการจดัการในสว่นท่ีเก่ียวกบัการลงทนุให้บคุคลอื่นกระท าแทน  

20.7.1  บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบหมายการจัดการในส่วนที่เก่ียวกับการลงทุนให้บุคคลอื่นกระท าแทน การ
มอบหมายต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้หรือเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนดหรือที่แก้ไขเปลีย่นแปลงในอนาคต  

บุคคลที่ได้รับมอบหมายการจัดการดงักล่าวต้องเป็นบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทัง้นี ้หากเป็นการจดัการลงทุนในต่างประเทศ บคุคลที่
ได้รับมอบหมายต้องเป็นบคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประเภทดงักลา่วจากจากหน่วยงานก ากบัดแูล
ด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commission 
(IOSCO) และบคุคลดงักลา่วต้องได้รับการยอมรับจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  

ในการมอบหมายการจดัการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หรือการปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (back office) บริษัท
จดัการจะพิจารณาด้วยความระมดัระวงัในการคดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องดแูลให้บคุคลดงักล่าวด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ในกรณีที่  

บุคคลที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิตามที่ได้รับมอบหมายอีกต่อไป บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ยกเลกิการมอบหมายหรือเปลีย่นแปลงผู้ได้รับมอบหมายโดยไมช่กัช้า  

20.7.2 บริษัทจัดการอาจพิจารณาการมอบหมายงานที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจจดัการลงทุน โดยในการมอบหมาย
งานท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุให้ผู้อื่น บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดย
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ขอบเขตงานต้องอยูใ่นสถานะท่ีบริษัทจดัการควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิที่เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

20.8 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทนุ โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรือตีความ หรือเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรือการ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหนว่ยงานผู้มีอ านาจ  

20.9   ในกรณีที่ผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับ
อนมุตัิจากส านกังานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจัดการกองทนุรวม
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

20.10 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแตง่ตัง้บคุคลในการปฏิบตัิการกองทนุรวมตามรายช่ือบคุคลที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
ผู้มีคณุสมบตัิในการปฏิบตัิการกองทนุรวมดงักลา่ว หรือกรณีที่เป็นผู้มีคณุสมบตัิเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด หรือกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่ดงักลา่ว เช่น ที่ปรึกษา 
ผู้สอบบญัชี ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นต้น เพิ่มเติม หรือยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการแตง่ตัง้ รวมถึงแก้ไขช่ือ
และรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การแต่งตัง้ดงักล่าวท าให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะขอแก้ไขโครงการในสว่นของคา่ใช้จ่ายโดยวิธีการตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

20.11 การระบภุมูิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่ไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทย (ถ้าม)ี 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่
อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกันและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี 
คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุ
กบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการ
ท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่
สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนด
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน
ของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิใน
การด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่
เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่
ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการ
เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ใน
กรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอ
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สงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค า
ขอเปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่ อ

หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่

เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัท

จัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 

บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมูลของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด  
กรณีบริษัทจดัการเป็น บลจ. ท่ีไมม่ีการจดัการกองอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
(1) กรณีไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานได้ 
    1. ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม่ 
    2. ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิได้มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
(2) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ต้น หรือไม่สามารถกลบัมาด ารง

เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รับการผอ่นผนั 
    1. ระงบัการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลบัมาด ารงเงินกองทนุได้และได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ให้สามารถ

กลบัมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ 
    2. ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม ่รวมทัง้ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมผา่นทกุช่องทางการซือ้ขาย 
    3. เปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารง

เงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญัและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะท าหน้าที่
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บริหารจดัการกองทนุรวม ตอ่ไปเพื่อรักษาสทิธิและประโยชน์เพื่อไมใ่ห้กองทนุเสยีหาย ทัง้นี ้ในช่วงที่มีการด าเนินการ
เพื่อเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจดัการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้
สงูสดุไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(interval fund) ซึง่มิได้มีช่วงเวลารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นนัน้
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงที่จะมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในครัง้
ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกเทา่นัน้ 

22. มาตรการเยยีวยากรณีบริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการอนุมตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมเป็น
การทั่วไป:  

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุตัใิห้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป 
และการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแก้ไขเยียวยา
ความเสยีหายโดยไม่ชกัช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวม
ยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

ทัง้นี ้ กองทนุไมไ่ด้มีการประกนั คุ้มครองเงินต้นหรือประกนัผลตอบแทน 

23. ผลบังคับของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว 
หากบริษัทจัดการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุน
รวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนั
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี ้ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและ
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

1. บริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จ ากดั  

ที่อยู่ (ภาษาไทย): ชัน้ 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์ 0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5281  Website:http:// www.thanachartfundeastspring.com 

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ): 231 MBK LIFE Building, 5th 7th Floor, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel: (662) 1268399 Fax: (662)2175281 Website:http:// www.thanachartfundeastspring.com  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก และด าเนินการ
เพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(2) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการอยา่งเคร่งครัด  

(3) แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการน า
ทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุ และน าทรัพย์สนิและผลประโยชน์ดงักลา่วของกองทนุฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จ าเป็น ทัง้นี ้เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

(5) ด าเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและด าเนินคดี หรือด าเนินการอื่นใดแทนกองทนุ กบัผู้ออกหลกัทรัพย์ที่ กองทนุลงทนุหรือมี
ไว้ เพื่อให้ได้รับการช าระหนีห้รือได้มาซึ่งสิทธิในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว  

(6) รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ยกเว้นกรณีการสงวนสทิธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ การหยดุรับค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ "การเสนอขายภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ”  

(7) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วหรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท า
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

(8) เลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตาม
เง่ือนไขที่ระบใุนข้อ “การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

(9) สัง่จ่ายคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอตัราที่ระบใุนข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือ       
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุ”  
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(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการกองทนุ ตามอตัราที่ระบใุนข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือ          
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุ”  

(11) เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  

(12) ชีแ้จงและด าเนินการให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ชีแ้จงข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะ
ลงทนุทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุหรือตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหนว่ยลงทนุของกองทนุอยา่งมีนยัส าคญั  

(13) ยกเลกิกองทนุตามที่ก าหนดในข้อ “การเลกิกองทนุรวม”  

(14) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(15) จดัท างบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบญัชีของกองทุน 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ ตามล าดบั   

การจดัสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการอยา่งน้อยด้วยวิธีการอยา่งหนึ่ง
อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   จดัสง่รายงานดงักลา่วในรูปแบบเอกสารสิง่พิมพ์หรือสือ่บนัทกึข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

(2)  เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ให้จดัสง่รายงานดงักลา่ว
โดยวิธีการตาม (1) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการตามวิธีการดงักลา่วด้วย  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดท ารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปีบัญชีของกองทุน  โดยไม่จัดท า
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงั บริษัทจะน าส่งรายงานทุกรอบปีบญัชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปี
บญัชี เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
เป็นอยา่งอื่น  

(17) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท าการ
นัน้  

(18) จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัท าการนัน้  

(19) จัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มีมลูค่า
เกินอัตราที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่
หลกัทรัพย์และ/ หรือทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนด  
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(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุน และการแก้ไข
เพิ่มเติมจ านวนและมูลค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(21) จัดท าหนังสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิน้ปีบัญชี และจัดส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทัง้จัดสง่และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัพร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแก่ผู้สนใจลงทนุ 
และจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจ
ลงทนุได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็นอยา่งอื่น 

(22) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคณุสมบตัิของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดในข้อ “เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นีโ้ดย
ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน  

(23) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

(24) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อก าหนดแห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  

(25) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีของกองทนุเมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(26) แต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(27) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(28) ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ ทัง้ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพนั โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  

เง่ือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลีย่นบริษัทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์:  
ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2296-4763-90 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดในโครงการ  

(2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินตา่งๆ ที่กองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทนุ 
เช่น เงินซือ้หน่วยลงทุน และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอื่นใดของ
กองทนุและน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทนุและหรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(3) จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช าระ
หรือช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ดงักล่าว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลกัฐานถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว  

(4) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการก าหนดวิธีค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่
วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูค่า หรือกรณีที่
เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร  

(7) ท าหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการช าระบญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ดแูล รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การช าระบญัชีจะเสร็จสิน้  

(ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชี ปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ในกรณีที่ผู้ ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้
ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  

(ค) จ่ายเงินสว่นที่เหลือจากการกนัเงินเพื่อช าระหนีท้ัง้หมดของกองทนุแล้วคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสว่นของหน่วย
ลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายถืออยู ่ 

ทัง้นี ้หน้าที่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดลงเมื่อผู้ ช าระบัญชีได้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้ค านวณไว้ เมื่อเห็นวา่ค านวณถกูต้องแล้ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบ
ตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากความผิดพลาดในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้และผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับรองความถกูต้องแล้ว  
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(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทนัทีที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(10) จดัท ารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่แก่บริษัทจดัการ  

(ก) รายงานเป็นลายลกัษณ์อักษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจ าหน่าย 
หลกัทรัพย์ ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

(ข) จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

(ค) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  

(ง) จัดท ารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ  

(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ใน
ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(12) ดูแลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติ ดงักลา่วโดยเคร่งครัด 
หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ
จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุหรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ือง
ดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตกุารณ์ ดงักลา่ว 

(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

(14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงัอยู่ในระหว่างท า
การปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้และอื่นๆ  

(15) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุ  

(16) ให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการในกรณีการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มี
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ กรณีไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ กรณีการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(17) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์สง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจดัการ  
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(18) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(19) แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการกองทนุในรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชี
หรือรอบปีปฏิทินและรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ เพื่อแจ้งแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้ปี
บญัชีของกองทนุ (ถ้ามี) 

(20) รับรองความถูกต้องในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
จ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทนุ และจ านวนหนว่ยลงทนุท่ียกเลกิจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในแตล่ะวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(21) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ และ/หรือ ช าระ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอื่นๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(22) รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษัทจดัการเพื่อเข้าบญัชีของกองทนุ  

(23) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(24) ด าเนินการซือ้ขายแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(25) ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตน าเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัวา่ด้วยการปริวรรตเงินตรา  

(26) น าสง่ภาษีที่เก่ียวข้องเนื่องจากการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(27) จดัให้มีผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) ส าหรับประเทศที่กองทนุน า
ทรัพย์สนิไปลงทนุ เพื่อท าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที่คดัเลอืกและตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด มีฐานะมัน่คงและมีศกัยภาพในการ
ด าเนินการเป็นผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบการปฏิบตัิหน้าที่
ของผู้ รับฝากทรัพย์สนินัน้ 

(28) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไม่
เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ โดยบริษัทจดัการมีหน้าที่สง่เอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมตแิละการนบัมตใิห้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม

และตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรอง

ความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
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ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้

จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้  

เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

การเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและการแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนญุาตจาก

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุมีเง่ือนไขดงันี ้ 

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดย

บอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือ

บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอนัจะ

มีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ ค าสัง่

ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้

ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย

ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์แก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตดุงักลา่ว และแจ้งการแก้ไขดงักลา่ว

ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้ 
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ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาต

เปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักลา่ว และ

เมื่อได้รับอนญุาตแล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั    

(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่

ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอก

เลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อย

กวา่ 15 วนั  

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐาน

ทัง้หมดของกองทนุให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวม

ตลอดถึงการด าเนินงานอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้การโอนหรือสง่มอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อย

โดยฉบัพลนั เพื่อสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้

กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา

แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  

ทรัพย์สนิของกองทนุจะเก็บแยกจากทรัพย์สนิอื่น ณ ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ คือ  

ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0-2296-4763-90  

และ/หรือที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

3. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ที่อยู ่: อาคารวอ่งวานิช บี ชัน้ 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 0-2645-0080  โทรสาร  : 0-2645-0020  mail : pva@pvaudit.co.th 

ช่ือ : นาย ประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์ 

ที่อยู ่: อาคารวอ่งวานิช บี ชัน้ 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 0-2645-0080  โทรสาร : 0-2645-0020  mail : pva@pvaudit.co.th 
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ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 

ที่อยู ่: อาคารวอ่งวานิช บี ชัน้ 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 0-2645-0080  โทรสาร : 0-2645-0020  mail : pva@pvaudit.co.th 

ช่ือ : นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
ที่อยู ่: อาคารวอ่งวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 0-2645-0080  โทรสาร : 0-2645-0020  mail : pva@pvaudit.co.th 

ช่ือ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ที่อยู ่: อาคารวอ่งวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 0-2645-0080  โทรสาร : 0-2645-0020  mail : pva@pvaudit.co.th 

ช่ือ : นาย บญุเกษม สารกลิน่ 

ที่อยู ่: อาคารวอ่งวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 0-2645-0080  โทรสาร : 0-2645-0020  mail : pva@pvaudit.co.th 

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน:  

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จ ากดั  

ที่อยู ่: ชัน้ 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์: 0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5282 

5. ผู้จัดจ าหน่าย:  

ช่ือ : - 

ที่อยู ่: - 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื:  

ช่ือ : ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู ่: 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ 0-2217-8000  

ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: ตัง้อยูช่ัน้ 2, 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ 02-299-2349, 02-299-2350  โทรสาร  02-273-7806 
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สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จากบริษัทจดัการหรือ
กองทนุ (ถ้ามี) ตามที่ระบใุนสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

(2) บอกเลกิสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามข้อก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญา
แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

(3) จัดส่งหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเก่ียวกบัการขอใช้บริการกองทนุเปิดและการสัง่ซือ้หรือการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(5) รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ หรือช าระเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุ  

(6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(7) สง่มอบหรือรับมอบหนงัสอืรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ  

(8) ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะลงทนุทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ที่มี
ผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หนว่ยลงทนุของกองทนุอย่างมีนยัส าคญั  

(9) ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศก าหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

(10) ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น  

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ช่ือ : - 

ที่อยู ่: - 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ช่ือ : - 

ที่อยู ่: - 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 

9. ที่ปรึกษา :  

9.1. ที่ปรึกษาการลงทนุ:  

ช่ือ : - 
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ที่อยู ่: - 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) : - 

9.2. ที่ปรึกษากองทนุ :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) : - 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

- ไมม่ี - 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ : - 

ที่อยู ่: - 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) :  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการหวัข้อ “ข้อก าหนดอื่นๆ”  

12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : - 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน:  

13.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุแก่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อ "วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ" 

13.2. สทิธิในการรับเงินปันผล : ไมม่ี 

13.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยมีวิธีการโอนหนว่ยลงทนุ ดงันี ้ 

(ก) ผู้โอนและผู้ รับโอน จะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอน
ไมไ่ด้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุเปิดกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอ ใช้บริการกองทนุเปิด และยื่น
ตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุพร้อมค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(ข) ในการโอนหนว่ยลงทนุ ผู้ โอนซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน บตัร
ข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ ถือหน่วย ลงทนุประเภทนิติบคุคล
จะต้องแสดงเอกสารส าคญัที่แสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน้ เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอ านาจ
กระท าการ และหนงัสอืบริคณห์สนธิของนิติบคุคลนัน้ ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ    
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(ค) ผู้ โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด แล ะ
หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ 
ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี พร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนไว้เป็นหลกัฐาน  

(ง) ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุนของ      
ผู้ โอนและผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและจดัสง่หนงัสือรับรอง
สทิธิในหนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ แก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ได้รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่ก าหนด  

13.4. ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

1. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว อาจท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความ
เสีย่งด้านภาษี หรือความเสีย่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทัง้ในและตา่งประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั 

13.5. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะท าการ แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อ  “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่
นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ทัง้นี ้เว้นแตค่ณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนมุตัิ
เห็นชอบ ยกเว้นหรือผอ่นผนัให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้  

13.6. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชีโดยจะได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อ  “การช าระบญัชี
กองทนุบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อเลิก
โครงการ” 

13.7. สทิธิประโยชน์อื่นๆ :  

สทิธิในการเปลีย่นประเภทของหนว่ยลงทนุ เนื่องจากหนว่ยลงทนุของกองทนุเป็นประเภทระบช่ืุอผู้ ถือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงไม่มี
สทิธิในการขอเปลีย่นประเภทของหนว่ยลงทนุ  

13.8. อื่นๆ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุที่ยงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ การที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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ดงักลา่วยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมโดยชอบ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกวา่สว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ:  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะด าเนินการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งในกรณีผู้ ถือหน่ว ย
ลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในใบ “ค าขอใช้บริการ
กองทนุรวม” เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ ได้รับค าสัง่ซือ้พร้อมเอกสารประกอบ ที่
สมบรูณ์ครบถ้วน และได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้เรียบร้อย นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะออก “สมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัท าการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ ได้ท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีหน้าที่มารับสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอย่าง
อื่นได้   

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ อาจมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้เป็น
ผู้ด าเนินการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  หรือให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้ด าเนินการดงักล่าวในนามบริษัท
จดัการหรือนายทะเบียน   

(3) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซือ้ถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้แล้ว โดยสิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซือ้ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(4) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนซือ้และหรือขายคืน และหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษัทจัดการได้ท ารายการ
ดงักลา่วสมบรูณ์แล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุไปบนัทึกรายการให้ข้อมลู
เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยสามารถท าได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท าการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ ท ารายการนัน้ๆ สมบูรณ์แล้ว (ในเวลาท าการ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ ) เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือ
นายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้   

(5) หากเกิดกรณีที่ข้อมูลในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและข้อมูลในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไม่ตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือว่าข้อมูลและยอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของ
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กองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เป็นข้อมลูทางทะเบียนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องและเป็นปัจจบุนั  

(6) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เฉพาะในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นสมควร
หรืออนญุาตให้ด าเนินการได้ เทา่นัน้  

(7) หากปรากฏข้อผิดพลาดในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและ/ 
หรือรายงานการถือหนว่ยลงทนุ 

เง่ือนไขอื่นๆ  

หลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะด าเนินการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งในกรณีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะ บนัทึกช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในใบ “ค าขอใช้บริการ
กองทนุเปิด” เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(2) ในกรณีที่หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุเป็น “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก 
“หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ” ทกุครัง้ที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และจะจดัสง่หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) แก่ผู้ สัง่ซือ้หรือ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุ ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและในหนงัสือรับรองสิทธิ
ในหนว่ยลงทนุท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้สง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย ลงทุนร้อง
ขอให้บริษัทจดัการออกใบหนว่ยลงทนุ เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนั การเงินหรือกรณีพิเศษ
อื่นๆ ทัง้นี ้ในการออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควร เทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

(ข) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยื่นค าขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ  

(ค) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกรอกในค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุในค าขอให้ออก
ใบหนว่ยลงทนุ มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนจ านวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

(ง) ใบหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการออกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ซึ่งจะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท
จดัการและประทบัตราส าคัญ หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใด
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ตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมี
ผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย  

(จ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีใบหนว่ยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนดงักลา่วจะต้องน าใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบ
คืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเพื่อโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืน
หนว่ยลงทนุดงักลา่วได้  

(4) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะด าเนินการให้มีการออกและจดัสง่ “รายงานการถือหนว่ยลงทนุ” ซึง่ได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจบุนัอยา่งน้อยเป็นรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางที่เหมาะสม เช่น 
ทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
ณ วนัท่ีออกรายงานดงักลา่ว 

(5) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุและ/หรือรายงานการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง
ท าการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/  หรือ
รายงานการถือหนว่ยลงทนุ  

(6)  บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจากสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (Fund Book) เป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรูปแบบอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนญุาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได้ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้  

และในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน หรือเกิดเหตอุนัจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่
จะใช้รูปแบบของหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ โดยจะ
เป็นเพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะปิดประกาศที่ที่ท าการทกุแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ โดยไมช่กัช้า  

และเมื่อบริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนเปลีย่นรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ให้ถือว่าหลกัฐานแสดง
สทิธิในหนว่ยลงทนุรูปแบบท่ีใช้ในขณะนัน้ เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแทน หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
รูปแบบเดิม 

(7)   บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงปรับปรุงเง่ือนไขในการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทนุโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทนุ และไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อให้  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้
อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหนว่ยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน:  

- ไมม่ี - 
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16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน:  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 

16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็น ผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทน
เงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

16.1.3   เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั
ระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิ
ดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มี
การจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่าย
ในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมก็
ได้ 

16.1.4   เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม  

16.2  กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกว่า
การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุล
และความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 

16.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่ว
ตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่ง
ที่บริษัทจัดการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

16.3 กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ใน
การด าเนินงานดงักล่าวบริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม  

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้  

 

 

 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน:  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลัก เกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิ
ใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีดงันี 
(ก) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เกี ยวกบัข้อจ ากดัการถือ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทนุที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผู้มีเงินลงทนุสงู ตามที ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้น
แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

18. ข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุน: 
18.1  บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทนุรวม  
18.2  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 18.1  ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้  
  (ก) กองทนุดงันี ้   

(1)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(2)   กองทนุประกนัสงัคม 
(3)   กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(4)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
(5)   กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(6)   กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(7)   กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (1) ถึง (6) 
(8) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (1) ถึง (7) 

(ข)  นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรค 1 ข้อ 18.2 (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่
ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนใน
ตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 

 (ง) บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่มีลกัษณะครบถ้วนตามข้อ 18.3 ดงันี ้

(ก) กองทนุรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผู้ดแูลสภาพคลอ่งที่ได้รับการ
แตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ 
“ผู้ลงทนุรายใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง” ตาม (2) (ก) ให้หมายความถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูล
สภาพคลอ่ง ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ 

(ข)  กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีมีการรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหน่วย
ลงทนุท่ีรองรับการรับโอนเงินดงักลา่ว 
“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ให้หมายความดงันี ้
1. เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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2. เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 
3.  ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตาม 1. และ 2. 

 (ค)     กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถือหนว่ยลงทนุที่มีระยะเวลาติดตอ่กนัไมเ่กิน
หนึ่งปี  เว้นแต่ ได้รับผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

18.3 กองทนุรวมทีจ่ะได้รับการยกเว้นตามข้อ 18.2 (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
(1)   การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมิได้เป็นไปโดย

มุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปที่พงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสทิธิออกเสยีง 
เป็นต้น  

(2)   มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ถือเกินกวา่
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้ 

18.4 เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรณีทีถื่อหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทุน  
 เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัท
จดัการ ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

 (2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผล (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน จะถูกจ ากัดสิทธิ

รับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี  ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจดัท าบญัชีและ

แยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทนุรวมโดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมลูค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

  (3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม  
และในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่
นบัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคล
ใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนบั
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
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บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน:  
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจัดการ

กองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้

ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั หรือที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

 (1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ 

แล้วแตก่รณี 

 (2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้าง

มากหรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

 (3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั:  
การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไป
ตามและไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง 

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค)  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  
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(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมีประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย

ได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแต่
กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใดต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท
จดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจัดให้มีข้อ
ผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ 
รวมทัง้จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัพร้อมทัง้เหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่ง
รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุตัิให้จดัตัง้
กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะแก้ไขเยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัช้า  โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและ
ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

ทัง้นี ้กองทนุไมไ่ด้มีการประกนั คุ้มครองเงินต้นหรือประกนัผลตอบแทน 

22. การเลิกกองทุนรวม:  
22.1.  เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  
 บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุ เมื่อปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้

22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 

ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุ เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  
(3)  เมื่อมีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมด  
(4)  มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็น
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จ านวนเกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

ทัง้นี ้ความในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้น ามาใช้บงัคบักองทนุรวมที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือ
โดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
เหลอือยูจ่ะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

ทัง้นี ้ความในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้น ามาใช้บงัคบักองทนุรวมดงันี  ้
(ก) กองทนุรวมตลาดเงิน 
(ข) กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ 
(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
(ง) กองทนุรวมดชันี 
(จ) กองทนุรวมอีทีเอฟ 

22.1.2. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุ เนื่องจากบริษัทจดัการกระท าการหรืองด
เว้น กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุ  

22.1.3. เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ  

22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัการกองทนุให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการจดัการ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือ
กรณีที่ภาวะตลาดการลงทนุมีการเปลีย่นแปลงสงูจนมีผลให้อตัราผลตอบแทนของตราสารที่กองทนุจะลงทนุมี
ความผนัผวนจนอาจท าให้การลงทนุในตา่งประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ 

22.1.5. เมื่อกองทนุครบก าหนดอายโุครงการ 
22.1.6. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หาก

ปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดเป็น
อยา่งอื่น หรืออนมุตัิเห็นชอบ ยกเว้นหรือผอ่นผนัให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้ 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้
เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

22.1.7. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควร
สงสยัวา่อาจมีการจดัตัง้ จดัการ หรือใช้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท า



 

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6M1ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 86 
 

การชีแ้จง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ภายในระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ซึง่ในกรณีที่ไมม่ีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานสัง่ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมท าการแก้ไข หรือ
ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้นัน้เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป
อยา่งแท้จริงและบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการตามที่ส านกังานสัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแตไ่ม่
สามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะด าเนินการเลกิโครงการกองทนุไว้ในรายละเอียดโครงการ 
22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมได้ 

(1)   มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวมที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(2)   มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุ  

(3)   ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเป็นบคุคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(4)   บริษัทจดัการกองทนุรวมไมป่ฏิบตัิหรือไมส่ามารถด าเนินการตามค าสัง่ของส านกังานตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ
ในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ  
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมถกูส านกังานสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จัดตัง้และจดัการกองทนุรวม
ตามวรรคหนึง่ หากได้มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุแล้วแต่ยงัมิได้มีการจดทะเบียนกองทนุรวม ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินดงักลา่ว (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ 
ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ โดยในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินค่า
จองซือ้และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนได้ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้ 
จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมช าระเงินจ านวนดงักลา่วได้ครบถ้วน  
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมถกูส านกังานสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จัดตัง้และจดัการกองทนุรวม
ภายหลงัจากมีการจดทะเบียนกองทนุรวมแล้ว ให้ด าเนินการให้มีการเลกิกองทนุรวมทนัที 

22.1.10   บริษัทหลกัทรัพย์จะเลกิกองทนุรวม เมื่อส านกังานมีค าสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านกังาน
มีค าสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ 

22.1.11 เมื่อบริษัทจดัการต้องด าเนินการเลกิกองทนุอนัเนื่องมาจากจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงหรือมีการขายคืน
หน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดและการเลิกกองทนุรวมจะ
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เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประก าศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล 

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม:  
 บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุ เมื่อปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1.1.  
(2) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็น

หนงัสอืให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 
22.1.1.  

(3) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏ
เหตตุาม 22.1.1. เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมตัิ  

(4) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ
นบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1.1. และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการ
เลกิกองทนุเปิดนัน้  
เมื่อได้ด าเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (3) 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  
ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทุน
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านกังานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบในกรณีที่
หน่วยลงทุนของกองทนุรวมนัน้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทุน
รวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ 

 (2) ด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถ่ิน เป็นต้น 
และ 

 (3) จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และตั๋วสญัญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวันเลิก
กองทนุรวม 
ในกรณีที่ปรากฏวา่กองทนุเปิดจะต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุตามข้อ “การเลิกกองทนุรวม” ให้บริษัท
จดัการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไข
ด้วย 
(1) การจดัท าและจดัสง่หนงัสอืชีช้วนใหมใ่ห้เป็นปัจจบุนัตามข้อ “สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

บริษัทจัดการ” หากวนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัที่ครบก าหนด
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จดัท าหรือจดัสง่หนงัสือชีช้วน หรือบริษัทจดัการได้รับผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) การจดัท าและจดัสง่รายงานการลงทนุตามข้อ “สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” 
หากวนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรือจัดส่ง
รายงาน 

(3) การจัดท ารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นบัตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจัดส่ง
รายงานดงักลา่ว หากวนัที่ปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัที่ครบก าหนด
จดัสง่รายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทนุตามข้อ “สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” นบัตัง้แต่
วนัท่ีปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และการจดัสง่รายงานดงักลา่ว หากวนัที่ปรากฏเหตตุาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัสง่รายงาน 

(5) การจดัท าและจดัสง่รายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จดัการ” หากวนัที่ปรากฏเหตกุารณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัที่ครบก าหนด
จดัท าหรือจดัสง่รายงาน 

(6) การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ตามข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ” นบัตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
และการประกาศมลูคา่และราคาดงักลา่วตามข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
การประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ” นบัตัง้แตว่นัท่ีปรากฏ
เหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” แล้วปรากฏว่ายงัมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม และจดัให้มีผู้
ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินและ 
ช าระภาระหนีส้ินของกองทนุ และแจกจ่ายเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉลี่ยตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศก าหนด  

ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายและคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีกองทนุบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะหกัจากทรัพย์สนิของกองทนุ และเมื่อการช าระบญัชีเสร็จสิน้ ผู้ช าระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. และภายหลงัการจดทะเบียนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฏวา่มีทรัพย์สนิคงค้างอยู ่ผู้ช าระบญัชีจะจดัการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


