
ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า (4) 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
T-FixFIF1Y36  

กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36  
Thanachart Fixed Income FIF 1Y36 

 กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36 เปนกองทุนที่มีเปาหมายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ กองทุนดังกลาว
ไมไดเปนกองทุนที่คุมครองเงินตน และมีความเส่ียงที่เก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อัตราดอกเบี้ย และ ความเส่ียงที่เก่ียวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงดานการเมืองใน
ระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเส่ียงในการบังคับใชขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการเขา-ออก
ของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือเงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครอง
จากกฎหมายท่ีมีตอกองทุน เปนตน 

 กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 จะปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเต็มจํานวนสําหรับมูลคาตราสารหน้ี
ตางประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเส่ียงที่คูสัญญาธุรกรรมการปองกันความเส่ียงอาจจะไมสามารถปฏิบัติตามขอ
ผูกพันหรือสัญญาดังกลาวได 

 กองทุนลักษณะน้ีมักจะมีการกระจุกตัวของการลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศ ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณากระจายการ
ลงทุนมาในกองทุนลักษณะนี้เพียงตามสัดสวนที่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ผูลงทุนยอมรับได และควรพิจารณากระจายการ
ลงทุนไปในการลงทุนลักษณะอื่นๆ ดวย เพื่อบริหารความเส่ียงของการลงทุนทั้งหมดตามที่ผูลงทุนเห็นเหมาะสม 

 เนื่องจากกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36 ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเส่ียงที่ทางการของตางประเทศอาจ
ออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุน
ไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ี
ตางประเทศ 1Y36 เม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน และผูลงทุนยอมรับ
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุกองทุนและดําเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนใหผูถือหนวยลงทุนนั้น บริษัท

จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะนําเงินทั้งหมดที่ไดจาก
การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดธนชาตตลาดเงิน  
(T-MONEY) และถือวาไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการจากผูถือหนวยลงทุนแลว และถือวาไมปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น (กองทุนเปดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) เปน
กองทุนรวมตลาดเงิน ผูลงทุนสามารถซื้อ-ขายคืนไดทุกวันทําการ) 

 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานและท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุนที่
จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนในหลักทรัพยเดียวกับหลักทรัพยที่ลงทุนเพื่อลูกคา ทั้งนี้ ตองเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
 



 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ หรือไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อ หรือส่ังสับเปล่ียนของบุคคล
ใดหรือกลุมบุคคลใดที่ทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดานภาษี หรือ
ความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและ
ตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน  

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต 
และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมข้ึนโดยใชขอมูล ณ วันที ่17 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
 

กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 

จัดต้ังและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 

เสนอขายตอผูลงทุนท่ัวไป 

 

มูลคาโครงการ 5,000,000,000 บาท 
จํานวนหนวย 500,000,000 หนวย 
มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10 บาท 

 

สถานที่ติดตอซื้อขายหนวยลงทุน 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาต แตงต้ัง 

 

ผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 
 

 (หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562) 
 
 
 



สารบัญ 
 หนา                          

สวนขอมูลกองทุนรวม  
สวนขอมูลโครงการ  
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 1 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย 1 
3.   วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราสวน 2 
   ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน 

4.     การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit)           25 

5. การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 25 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  32  
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 32 
8. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน 35 
9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 35 
10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 35 
11. การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง 36 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 38 
13. เงื่อนไขและขอจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน 38 
14. การจายเงินปนผล  39 
15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 39 
16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา 45 
  หนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
17. ชื่อผูเก่ียวของ  49 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม  49 
19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 49 
20. ขอกําหนดอื่นๆ  50 
21.   การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกําหนด     56 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวม 57 
 เปนการทั่วไป   
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 57 
 
 
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
   หนา 
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
1. บริษัทจัดการ  59 
2. ผูดูแลผลประโยชน  62  
3. ผูสอบบัญชี  66 
4. นายทะเบียนหนวยลงทุน 67 
5. ผูจัดจําหนาย  67 
6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 67 
7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) 68 
8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไมไดเปนผูดูแลสภาพคลอง) 68 
9. ที่ปรึกษา  68 
10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 68 
11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) 68 
12.   คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)  68 
13. สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน 68 
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 70 
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 73 
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน  73 
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 75 
18.   ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 75 
19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 77 
20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน 78 
21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 79 
22.   การเลิกกองทุนรวม  79 
23. การชําระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 82 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

 
 



กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36  

 

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า (4)
 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36 

Thanachart Fixed Income FIF 1Y36: T-FixFIF1Y36 
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได 

ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 

 กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 เปนกองทุนที่มีเปาหมายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ กองทุนดังกลาวไมได
เปนกองทุนที่คุมครองเงินตน และมีความเส่ียงที่เก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อัตราดอกเบี้ย และ ความเส่ียงที่เก่ียวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงดานการเมืองในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค ความเส่ียงในการบังคับใชขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการเขา-ออกของเงินลงทุน หรือ
กฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือเงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายท่ีมีตอกองทุน 
เปนตน 

 กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36 จะปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเต็มจํานวนสําหรับมูลคาตราสารหน้ี
ตางประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเส่ียงที่คูสัญญาธุรกรรมการปองกันความเส่ียงอาจจะไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพัน
หรือสัญญาดังกลาวได 

 กองทุนลักษณะนี้มักจะมีการกระจุกตัวของการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณากระจายการลงทุนมาใน
กองทุนลักษณะนี้เพียงตามสัดสวนที่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ผูลงทุนยอมรับได และควรพิจารณากระจายการลงทุนไปในการ
ลงทุนลักษณะอื่นๆ ดวย เพื่อบริหารความเส่ียงของการลงทุนทั้งหมดตามที่ผูลงทุนเห็นเหมาะสม 

 เนื่องจากกองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเส่ียงที่ทางการของตางประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืน
เงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ี
ตางประเทศ 1Y36 เม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน และผูลงทุนยอมรับความเส่ียง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 

 เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุกองทุนและดําเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนใหผูถือหนวยลงทุนนั้น บริษัทจัดการ
จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะนําเงินทั้งหมดที่ไดจากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือวาไดรับ
ความเห็นชอบใหดําเนินการจากผูถือหนวยลงทุนแลว และถือวาไมปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เวนแตบริษัทจัดการ
จะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น (กองทุนเปดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) เปนกองทุนรวมตลาดเงิน ผูลงทุนสามารถซื้อ-ขายคืน
ไดทุกวันทําการ) 

 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานและท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและ ผูถือหนวยลงทุนที่จัดทํา
ขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
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 บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนในหลักทรัพยเดียวกับหลักทรัพยที่ลงทุนเพื่อลูกคา ทั้งนี้ ตองเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กําหนด 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม  หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ หรือไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อ หรือส่ังสับเปล่ียนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลใดที่ทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดานภาษี หรือความ
เส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศ
ที่มีลักษณะเดียวกัน 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต 
และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 

ลักษณะที่สําคัญ 

ช่ือกองทุน กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 
อายุโครงการ ประมาณ 1 ป นับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ทั้งนี้ อายุ

โครงการจะไมตํ่ากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน นับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจงวันส้ินสุดอายุโครงการถึงผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันส้ินสุดการเสนอขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการ
คาดการณภาวะตลาดทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือ
กรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร  และการบังคับใช 

ขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการเขา - ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย
หรือขอกําหนดอื่นๆ เปนตน ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหกองทุนไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
รายละเอียดที่โครงการกองทุนกําหนดไวได เชน ทําใหอายุโครงการกองทุนอาจจําเปนตอง
ขยายออกไปมากกวาชวงอายุโครงการที่ระบุไว 

ในกรณีที่ เกิดเหตุขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานําเงินลงทุนรวมถึง
ผลประโยชนทั้งหมดไปลงทุนตอในหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินอื่นใดตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กําหนด หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได และบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชนทั้งหมดกลับคืนใหผูถือหนวยลงทุนภายในโอกาส
แรกที่ทําได โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว 
ในกรณีเกิดเหตุการณดังกลาว บริษัทจัดการจะทําหนังสือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 
15 วันนับแตครบกําหนดอายุกองทุน 

จํานวนเงินทนุของโครงการ 5,000 ลานบาท โดยในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก อาจเสนอขาย
หนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกิน 750 ลานบาท 

วันที่ไดรับอนุมตัิใหจัดตั้ง           
และจัดการกองทุนรวม 

วันที่ 17 กันยายน 2562 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ประเภทโครงการ 
กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน (กองทุนเปด)  

2. นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศท่ีเสนอ
ขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยจะลงทุนรวมกันทุกขณะไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร Basel lll หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยกองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้การลงทุนของกองทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได  
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) และ/หรือจัดใหมีการปองกันความเส่ียงที่
เก่ียวของกับอัตราแลกเปล่ียน และหรืออัตราดอกเบ้ียเต็มจํานวนสําหรับมูลคาตราสารหน้ีตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน โดยการลงทุน
ดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของกําหนด หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได อยางไรก็ดี จะไมลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา
เพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 
ทั้งนี้ กองทุนไมมีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารหน้ีที่ไดรับการ
จัดอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non - investment grade) ยกเวนกรณีที่ในขณะท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในตรา
สารนั้น ตราสารดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) แตตอมาถูกปรับลด
อันดับความนาเช่ือถือลงตํ่ากวา Investment grade เพื่อใหกองทุนสามารถมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตอไปได รวมทั้งมีเวลาในการปรับ
ลดอัตราสวนใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ 
เห็นชอบ ยกเวน หรือ ผอนผัน ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได 
สวนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได 
ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือ
ในชวงระยะเวลาที่กองทุนมีความจําเปนตองรอการลงทุน และในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันกอนวันส้ินสุดอายุโครงการ 

3. ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 
กําไรสวนเกินทุน : บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติคร้ังเดียวในวันครบกําหนดอายุกองทุน ผูลงทุนจะไดรับ
ผลตอบแทนในรูปของกําไรสวนเกินทุน (Capital Gain) หากราคาท่ีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเม่ือครบกําหนดอายุกองทุน
ดังกลาวสูงกวาราคาท่ีซื้อหนวยลงทุน  ทั้งนี้ เงินกําไรดังกลาวที่ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาไดรับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะไดรับ
ยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 ลักษณะที่สําคัญของกองทุน 

Q : กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 
A : กองทุนนี้เปนกองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป และไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน 
Q : กองทุนนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด? 
A : กองทุนนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการ เทากับ 5,000 ลานบาท ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจ

เสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกิน 750 ลานบาท 
Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเทาใด 
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A : - ผูสนใจลงทุนที่สามารถรับความเส่ียงของตราสารหนี้ทั้งในประเทศและตางประเทศได โดยสามารถลงทุนไดจนครบกําหนดอายุ  
กองทุน 
- บุคคลธรรมดาท่ีตองการการลงทุนที่ผลตอบแทนไมเสียภาษี 

Q : ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 
A : - ความเส่ียงจากการขาดทุนของราคาตราสารหน้ีที่กองทุนลงทุนมีมูลคาลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

- ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารแหงหนี้ ไดเต็มตามจํานวนเงินหรือตามเวลาท่ีกําหนดไว ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไมไดรับ
เงินลงทุนคืนเทาที่คาดหวัง   
- กองทุนมีสภาพคลองจํากัด โดยจะมีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเทานั้น แตการที่กองทุนไมเปดใหซื้อ-ขายแบบกองทุนเปด
ทั่วไปจะลดผลกระทบจากการไถถอนหนวยลงทุนเนื่องจากความตระหนกของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งหากเกิดขึ้นอยางตอเนื่องอาจสงผล
กระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

Q : กองทุนรวมนี้เปนกองทุนที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม อยางไร 
A : กองทุนนี้ไมมีผูประกันเงินลงทุน และไมคุมครองเงินตน 
Q : กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร 
A : วันที่ส้ินสุดรอบปบญัชี คือ วันเลิกกองทุน 

 ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

Q : กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร 
A : การขายหนวยลงทุน 

กองทุนเสนอขายเพียงคร้ังเดียว คือ การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกเทานั้น และตองลงทุนขั้นตํ่า 1,000 บาท  
ตัวอยาง เชน ผูลงทุนซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนจํานวน 1,000 บาท ราคาขายหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
เทากับ 10 บาทตอหนวยลงทุน โดยกองทุนนี้ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน สามารถคํานวณเปนหนวยลงทุนได ดังนี้ 
= เงินลงทุน หารดวย ราคาขายหนวยลงทุน + คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)  
= 1,000 / (10 + 0) จํานวนหนวยลงทุนที่ผูลงทุนไดรับ เทากับ 100 หนวยลงทุน 
สามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได ระหวางวันที่ 18 – 23 กันยายน 2562 

ในวันส่ังซื้อวันสุดทาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็ค หรือดราฟต และไมรับ
ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนผานธนาคาร หรือ ชองทางใดๆ  ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถสรุปยอดคาซื้อหนวยลงทุน
และมีหลักฐานจากธนาคารผูรับเงินใหสามารถตรวจสอบไดวาเปนรายการซื้อที่ไดรับชําระเงินสมบูรณถูกตอง ภายในส้ิน
วันทําการสุดทายของการเสนอขายครั้งแรก เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอ่ืน 

ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตอดวยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย หรือทางอินเทอรเน็ต ไดที่ 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  
ที่อยู ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ เลขที่ 231 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศัพท 0-2126-8300  โทรสาร 0-2217-5281 
E-mail : mailus@thanachartfund.com  Website : http://www.thanachartfund.com 
 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 1770 
 หรือผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนที่ บลจ. ธนชาตแตงต้ัง 

วิธีการชําระคาซื้อหนวยลงทุน เงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ส่ังจาย  
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“บัญชีซื้อหนวยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”                                     เลขท่ีบัญชีกระแสรายวัน 
1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)                       สํานักชิดลม                             001-3-00417-4 
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)                สาขาเพลินจิตทาวเวอร             285-0-01087-9 
3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)                  สํานักรัชโยธิน                        111-3-03734-0 
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)                      สาขาถนนหลังสวน          082-1-08292-7 
5. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                        สาขาเพลินจิต                         205-3-03201-3 
6. ธนาคารออมสิน                                                 สาขาราชประสงค               000000043935 

โดยใชชุดชําระเงิน Pay-in-slip เพ่ือนําเขาบัญชีของธนาคารดังกลาว หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการอนุญาต 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

กองทุนนี้ จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน ดังนี้ 
 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติคร้ังเดียวในวันครบกําหนดอายุกองทุน ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดจะใชวัน
ทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะแจงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับต้ังแต
วันส้ินสุดการเสนอขายหนวยลงทุน ในกรณีที่วนัดังกลาวเปนวันหยุดจะใชวันทําการถัดไป 

 เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุกองทุนและดําเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนใหผูถือหนวยลงทุนนั้น บริษัท
จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะนําเงินทั้งหมดท่ีไดจาก
การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกลาว  

(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ขอ 7.4 รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยทุนเพิ่มเติม) 
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน 
A : บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุนดังนี้ 
 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคําส่ังซื้อใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทําใหเกิดความเส่ียง
ทางกฎหมาย หรือความเส่ียงดานภาษี หรือความเส่ียงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
ดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นๆ โดยไมจําเปนตองแจงผูส่ังซื้อกอนการดําเนินการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ หรือไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อ หรือส่ังสับเปลี่ยน ที่ไมไดมี
สัญชาติไทย โดยไมจําเปนตองแจงผูส่ังซื้อกอนการดําเนินการ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ หรือไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อ หรือส่ังสับเปล่ียนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลใดที่ทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดานภาษี หรือความ
เส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและ
ตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน  

Q : กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนไวอยางไร 

A : กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดดังนี้ 
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การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปดไวแลวไดเม่ือโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนที่ทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน ทรัพยสินของ
กองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือไมสามารถไดรับชําระเงินจากทรัพยสินตามกําหนดเวลาปกติ และนอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ กรณีราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้เล่ือนไดไมเกิน 10 วันทําการ 

(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ขอ 10 การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน) 

การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง 
บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของ

ผูดูแลผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล 
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
กองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม

ลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศ

หรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ 
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู

เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ัน ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

1) การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 

2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ 

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปล่ียนแปลงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
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สวนบุคคล การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการ
เปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

(6) อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 

ทั้งนี้ การไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ขอ 11 การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง) 
การหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ัง
ขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วัน
ทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได 

Q : กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

A : ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรับหนังสือชี้
ชวน คูมือผูลงทุน คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) ไดที่ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในวันและเวลาทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือชองทางอื่นที่บริษัทจัดการ
อาจแจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดโดยกรอกรายละเอียดในคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และ/หรือ
เอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการกําหนด พรอมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) โดยนําสง
เอกสารดังกลาวไดที่บริษัทจัดการหรือ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน      

 (รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ขอ 8 การสับเปล่ียนหนวยลงทุน) 

Q : กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวอยางไร 

A : กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวดังนี้ 

       ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยสรุป
วิธีการโอนหนวยลงทุน ดังนี้ 

 ผูโอนและผูรับโอนจะตองมาย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุนที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน (บลจ. ธนชาต) พรอมเอกสารหลักฐาน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด 

 ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  
 ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและผูรับ
โอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนทาง
ไปรษณียแกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน พรอม
เอกสารครบถวนตามที่กําหนด 
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน 
1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือ

กลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
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2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการ
โอนหนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดาน
ภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่น
ทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน   

(รายละเอียดตาม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ขอ 13.3 สิทธิในการโอนหนวยลงทุน) 
Q : ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขาย และรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ไดจากชองทางใด 
A : ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเก่ียวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขาย และรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของทุกวันทํา

การแรกของเดือน ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ที่ https://www.thanachartfund.com หรือฝายบริการลูกคากองทุนและรับเร่ือง
รองเรียน โทรศพัท 02-126-8399 หรืออื่นๆ (ถามี)  

 สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

Q : กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 

A :  กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิใหแกผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนเปน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนโดยผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ังเปนผูดําเนินการ
ดังกลาวตามวรรคหน่ึง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน  
(รายละเอียดตาม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ขอ 14 การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน) 

Q : ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเงื่อนไขอยางไร   

A :  ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเร่ือง 

 การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม: ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทนุที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจะดําเนินการแกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นใหมีจํานวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนับแต
วันที่ปรากฏกรณีดังกลาว หรือจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจดัการ 

 กองทุนรวมนี้อาจไมไดรับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกลุมบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 กองทุนจะไมจายเงินปนผล (ถามี) ในสวนที่เกิน 1 ใน 3 และยกเงินปนผลสวนดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน กรณีการเกินโดยเกิด
จากการลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
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Q : ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทใด จะมีชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนว
ทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร 

A :  ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่ทําการของบริษัทจัดการหรือโดยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ http://www.thanachartfund.com และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงต้ังจาก
บริษัทจัดการ 

Q : กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไมอยางไร 

A :  กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน โดย 

ผูลงทุนสามารถ ติดตอที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  โทรศัพท 0-2126-8399 หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(Help Center) โทรศัพท 0-2263-6000 
การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และ
การฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไมชักชา  โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนํา
ขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

ทั้งนี้ กองทุนไมไดมีการประกัน คุมครองเงินตนหรือประกันผลตอบแทน 

การระงับขอพิพาทโดยกระบวนอนุญาโตตุลาการเปนไปตาม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

Q : ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

A : ขอมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาตจํากัด (บลจ.ธนชาต) เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ออมสิน จํากัด         

(บลจ.ออมสิน) กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2535 ดวยทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน 100 ลานบาท เปนหนึ่งในเจ็ดบริษัท
แรกท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ตอมาไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล ปจจุบันดําเนินธุรกิจดานการจัดการกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมธนชาติ จํากัดเม่ือวันที่ 7 เมษายน 2542 และเปนบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนธนชาติ จํากัดเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปจจุบันบริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนธนชาต จํากัดโดยมีผลต้ังแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 

ทุนจดทะเบียน  
จํานวน   100,000,000 บาท 

 แบงออกเปน 10,000,000     หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
 เรียกชําระแลว 100,000,000 บาท เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2535 
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ผูถือหุน 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญประกอบดวยสถาบันการเงินภายในประเทศ 2 ราย โดยถือหุนในบริษัทจัดการคิดเปนรอยละดังตอไปนี้ 

1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) รอยละ  74.99 
2. ธนาคารออมสิน รอยละ  25.00 
3.  อื่นๆ รอยละ     0.01 

คณะกรรมการบริษัทจัดการ มี 8 คน ดังนี้ 
1. คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ ประธานกรรมการ 
2. คุณอมรฤทธิ์ จันทรประสิทธิ์ กรรมการ 
3. คุณปภากร รัตนเศรษฐ กรรมการ 
4. คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย กรรมการ 
5. คุณปยะพงศ อาจมังกร  กรรมการ 
6. คุณเกรียงไกร ภูริวิทยวัฒนา   กรรมการ 
7. Mr. PAUL ALAN  DEWOLFE กรรมการ 
8. คุณทรงวุฒิ  เชาวลิต  กรรมการ 

จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท 106 กองทุน (ขอมูล ณ 31 ส.ค 2562) 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  207,424.08 ลานบาท (ขอมูล ณ 31 ส.ค 2562) 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน ไดแก 

1. คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย  ประธานคณะกรรมการ 
2. คุณโชติชวง ธีรขจรโชติ  กรรมการ 
3. คุณวิศิษฐ ชื่นรัตนกุล  กรรมการ 
4. คุณอําพล โฆษิตาภรณ  กรรมการ 
5. คุณสมสุข สุรัตนชัยการ  กรรมการ   

Q : รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทั้งหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 

A :  รายช่ือผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

นายวิศิษฐ ชื่นรัตนกุล 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

- CISA 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ.ธนชาต 
- ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต 
- ผูจัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาต 
- ผูจัดการกองทุน 2 บลจ.ธนชาต 
- ผูจัดการกองทุน 1 บลจ.ธนชาต 
- ผูจัดการ (วานิชธนกิจ) IFCT                 
- เจาหนาที่สินเช่ือ บล.ภัทรธนกิจ จํากัด 

(มหาชน) 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ฝายบริหารกองทุน  
(กลุมตราสารหนี้) 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- CFA level I 

- ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต 
- รักษาการผูจัดการกองทุนสวนบุคคล
อาวุโส 2 บลจ.ธนชาต 

- ผูจัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน บลจ.ธนชาต 
 

- เจาหนาที่วิ เคราะหการลงทุนอาวุโส   
บลจ.ธนชาต

- ผูจัดการกองทุนอาวุโส 
ฝายบริหารกองทุน  
(กลุมตราสารหนี้) 
 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. 
Louis University, USA  

- ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต 
- ผูจัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาต 
- เจาหนาที่บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หัวหนาสวนศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย 
- ผูจัดการกองทุน บลจ.ธนชาต 
- ผูชวยผูชํานาญการ ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)

- ผูจัดการกองทุนอาวุโส   
ฝายบริหารกองทุน  
(กลุมตราสารหนี้) 
 

 

นางสาวทัชภรณ  
โอภาสขจรเดช 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
   มหาบัณฑิต-นักบริหาร 
   ระดับตน  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- CISA level 1 

- ผูจัดการกองทุน บลจ.ธนชาต 
- ผูชวยผูจัดการกองทุน บลจ.ธนชาต 
- ผูชวยผูจัดการกองทุน บลจ.ภัทร  
- ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ บลจ.
ภัทร 

- ผูจัดการกองทุน  
ฝายตราสารหน้ี 

 
 

Q : รายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน  

A : ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ลําดับ บริษัท เบอรโทรศัพท 
1 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 0-2217-8000 

หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาต แตงต้ัง 
 
รายช่ือนายทะเบียนหนวยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5282 
รายช่ือผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2296-4763-90 

นอกจากหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ดวย 
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 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ธนาคารธนชาต หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการ www.thanachartfund.com 

 ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

ความเส่ียงหลัก (Principal risks) 
1. ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) และความเส่ียงจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไมสามารถ

ชําระดอกเบ้ีย และ/หรือ คืนเงินตนได (Default Risk/Credit Risk) โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปล่ียนแปลงขึ้นลงจาก
ปจจัยที่เก่ียวของ เชน ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผูออกตราสาร ผลการดําเนินงานของผูออกตราสาร เปนตน  และโอกาสที่ผูออกตราสาร
แหงหนี้ไมสามารถจายชําระหนี้ไดเต็มตามจํานวนเงินหรือตามเวลาที่กําหนดไว โดยกองทุนจะพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของเปนแนวทางใน
การบริหารความเส่ียง เชน การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินตนของผูออกตราสาร และ/หรือ 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ี หรือผูออกตราสารหนี้ เปนตน 

2. ความเส่ียงจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันหรือสัญญาได (Counter-party Risk)  ไดแก  ในกรณีที่กองทุนเขา
ทําสัญญาหรือขอผูกพันกับคูสัญญา เชน การทําธุรกรรมสัญญาซ้ือขายลวงหนา อาจมีความเส่ียงหากคูสัญญาที่กองทุนทําธุรกรรมดวยไม
สามารถปฏิบัติตามขอผูกพันหรือสัญญาดังกลาวไดหรือไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันไดอยางสมบูรณ ในการบริหารความเส่ียงในสวนนี้ 
กองทุนจะพิจารณาปจจัยพื้นฐานของคูสัญญากอนเขาทําสัญญา เชน การพิจารณาอันดับความนาเช่ือถือของคูสัญญา เปนตน 

3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปล่ียนแปลงไปในทิศ
ทางตรงขามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย และตามปกติตราสารหน้ีที่มีอายุคงเหลือย่ิงยาวนานเทาไร การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยก็จะย่ิงมีผลกระทบตอราคาตราสารมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกลเคียงและหรือไมเกินอายุกองทุน จึงทําใหความเส่ียงในเร่ืองนี้อยูในระดับตํ่า 

ทั้งนี้ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เปนสวนหนึ่งของความเส่ียงจากความผันผวน ของราคา    
ตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปจจัยตางๆ ที่
เก่ียวของ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คาเงิน และอัตราดอกเบี้ย เปนตน  ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารตางๆ 
โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผูออกตราสาร และสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการลงทุน
ของตราสารดังกลาว รวมทั้งการกําหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ โอกาสที่ตราสารอาจขายไมไดตามราคาและเวลา ที่ตองการ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคลองในการเปล่ียนมือของตราสารประเภทตางๆ กอนการตัดสินใจลงทุน และติดตาม
การเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารใหเหมาะสมกับผลตอบแทนและความเส่ียงที่กําหนดไวและสอดคลอง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุน   

สําหรับกองทุนนี้ ไมมีการเปดใหผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนในระหวางอายุกองทุน จึงไมมีความจําเปนตองขายตราสารที่ลงทุน
เพื่อรองรับการขายคืน และในกรณีที่กองทุนใชกลยุทธการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกลเคียงกับอายุกองทุน กลยุทธดังกลาวจะทําใหมีความ
เส่ียงในดานนี้ตํ่ามาก   

5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงของกองทุน คือการที่ผูลงทุนอาจจะพลาดโอกาสใน
การไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการท่ีกองทุนไปลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียง ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา ดังกลาว อาจไมสามารถปองกันความเส่ียงของกองทุนไดทั้งหมด 



กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36  

6. ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (Currency /Exchange Rate Risk) ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุล
เงินตางประเทศ เปนความเส่ียงที่เกิดจากความแตกตางของอัตราแลกเปล่ียนระหวางสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศท่ีกองทุนลงทุน ซึ่ง
อาจจะทําใหผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนในตางประเทศเม่ือคิดเปนเงินบาทแตกตางไปจากผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นบนเงินสกุลทองถ่ินของ
ประเทศที่ไปลงทุน  

สําหรับกองทุนนี้ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงินตางประเทศ กองทุนจะปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน
เต็มจํานวนสําหรับมูลคาตราสารหน้ีตางประเทศที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ การทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

7. ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ 
 ความเส่ียงที่เก่ียวของกับประเทศตางๆ ที่กองทุนไปลงทุน เชน การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  
อัตราดอกเบี้ย และปจจัยที่มีผลกระทบตอตลาดการเงินของประเทศน้ันๆ เปนตน 
 การลงทุนของกองทุนในตราสารท่ีออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองคกรที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) 
ในประเทศและสกุลเงินที่แตกตางกัน ยอมมีความเส่ียงของการลงทุนที่เก่ียวของของการลงทุนแตละลักษณะ โดยท่ัวไปความเส่ียงในการ
ลงทุนดังกลาวจะมีระดับความเส่ียงสูงขึ้น เม่ือมีการลงทุนในหลักทรัพยของประเทศที่อยูในชวงกําลังพัฒนา (Developing Countries) 
และตลาดประเทศเกิดใหม (Emerging Markets) ความเส่ียงที่กลาวถึงอาจจะสงผลกระทบในทางลบตอหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เชน 
ความเส่ียงที่เกิดจากกฎเกณฑและขอกําหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพยสินหรือสิทธิกลับคืนสูประเทศนั้นๆ (investment and 
repatriation restrictions) ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหลานั้น
จะเกิดความผันผวนอยางผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศที่มีการพัฒนามากกวา ความเส่ียงจากการเขามามีบทบาทหรือการ
แทรกแซงของภาครัฐตอภาคเอกชน ความจํากัดในขอมูลที่เปดเผยตอผูลงทุน หรือระดับความเครงครัดที่ตํ่ากวาในกฎเกณฑเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุน ความต้ืนและความจํากัดในจํานวนตราสารท่ีมีสภาพคลองเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแลว ซึ่งขอจํากัด
ของตลาดในประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้อาจมีผลทําใหกองทุนไมสามารถขายตราสารในตลาดไดตามเวลาและราคาท่ีตองการ ความเส่ียง
ที่เก่ียวของกับกฎหมายภาษีอากร  ความจํากัดในกฎระเบียบที่เก่ียวของกับตลาดเงินตลาดทุน  ระดับการพัฒนาในในระบบเศรษฐกิจและ
การเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียน หรือกฎหมาย
หรือขอกําหนดอ่ืนๆ โดยรัฐบาลของประเทศน้ันๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือเงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจาก
กฎหมายที่มีตอกองทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะหและประเมินคุณภาพของตราสารกอนการลงทุน  โดยการวิเคราะหและประเมิน
ปจจัยที่มีผลกระทบ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อใหม่ันใจใน
คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน 

8. ความเส่ียงดานภาษี (Tax Considerations) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกับภาษีอาจมีผลกระทบตอมูลคาเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบตอความสามารถในการสราง

ผลตอบแทนใหแกผูลงทุน 

9. ความเส่ียงจากปจจัยที่ควบคุมไมได  
ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยที่ควบคุมไมได เชน ความเส่ียงทางกฎหมายท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศท่ี

กฏหมายไมมีความชัดเจน หรือมีการเปล่ียนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ ความเส่ียงจากการกอการ
ราย (terrorist actions) ความเส่ียงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคลอง
ของตลาดนั้นๆ ความเส่ียงในกรณีที่หนวยงานกํากับดูแล (regulators) หนวยงานกํากับดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพยของประเทศท่ีลงทุน บังคับใชมาตรการพิเศษตางๆ ในกรณีที่ตลาดอยูในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หนวยงานเหลานี้
บังคับใชในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอกองทุนได 

 

 

10. ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 
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คือ กรณีที่กองทุนอาจไมสามารถนําเงินลงทุนและหรือผลประโยชน ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศหน่ึงๆ กลับมาในประเทศได หรือมี
ขอจํากัดในการนําเงินกลับ เชน exchange controls หรือ ตองไดรับการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ในการดําเนินการ เปนตน 

 ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 

กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36 มีการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน สรุปตาม
อัตราสวนดังนี้ 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา

แลวแตกรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 
ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตตํ่ากวา 2 อันดับแรก ไมเกิน 35% 
3 หนวย CIS ตามท่ีระบุขอ 3.13.1ในสวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือ ขอ 3.13.2  ในสวนท่ี 2 

ขอ 1.1 
ไมจํากัดอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารมีลักษณะ
อยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
4.2 เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปนประกัน 

ไมเกิน 20% (หรือไมเกิน 10% 
เม่ือเปนการลงทุนในตางประเทศ
หรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนา
อยูตางประเทศ โดยเลือกใช 
credit rating แบบ national 
scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

5.2 เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบfiling 
5.2.3 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ีนอยกวาหรือเทากับ 397 วัน 

นับแตวันที่ลงทุน ที่ไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตาม

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด
จะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุน

ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ

ไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกวา 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน 

ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market  
6 ทรัพยสินดังนี้  

6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
6.1.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูกที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.1.2 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
(กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู
ตางประเทศ สามารถเลือกใช credit rating แบบ national scale)        

        6.1.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
6.1.3.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ 
6.1.3.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 
6.1.3.3 ในการณีเปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ีนอยกวาหรือ

เทากับ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุนที่ไมไดมีลักษณะตาม 6.1.3.1 
6.1.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคล
ดังนี้ 
6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหวางประเทศ ที่ประเทศไทยเปน

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต
อัตราใดจะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน

ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

สมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานอง

เดียวกับบุคคลตามขอ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ีมากกวา 397 วัน นับแต

วันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบ regulated market 
6.2  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 
(กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศที่คูสัญญาในฐานะผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนา
อยูตางประเทศ สามารถเลือกใช credit rating แบบ national scale) 

6.2.1  reverse repo 
6.2.2  OTC derivatives 

6.3 หนวย CIS ตามท่ีระบุ สวนที่ 2 ขอ 2.2  หรือ 2.2 ที่จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู
ในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพยสําหรับผู
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึง
หนวยดังกลาวท่ีอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทําใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกันหรือการเขา

เปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  

    

ไม เ กินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน

ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 
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สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปน       

ผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกันไมเกิน  45% เฉล่ียใน
รอบปบัญชี เวนแตเปน MF ที่มี
อายุโครงการนอยกวา 1 ป ให
เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุ
กองทุนคงเหลือนอยกวาหรือ
เทากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF
ที่มีอายุทั้งโครงการมากกวาหรือ
เทากับ 1 ป  

2 ทรัพยสินดังนี้ 

a. ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแต MF ได

ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการท่ีกฎหมาย

กําหนด หรือมีเงื่อนไขให  MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได 

b.    SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม 

หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการ

ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

(ขอนี้ไมใชกับการลงทุนของกองทุนรวมปด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน      

ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ที่มีอายุไมเกิน

อายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให

ทรัพยสินดังกลาวมีอายุสอดคลองกับอายุกองทุน) 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 Securities lending ไมเกิน 25% 

5 Total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 สวนที่ 1 (single entity limit) แตไมรวมถึง

ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถวน

ดังนี้ 

5.1 มีลักษณะตามขอ 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ 6 ในสวนที่ 1 (single entity limit) 

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

5.2 มี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade หรือไมมี credit rating

6 Derivatives ดังนี้ 

6.1 การเขาทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 

(hedging) 

ไมเกินมูลคาความเส่ียงที่มีอยู

หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินของ MF ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ 

product limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูก ของผูออกรายใดราย

หนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือ

ตราสารหน้ีภาครัฐตางประเทศ) 

    

1.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) 
ของผูออกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงินสําหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สิน 
ทางการเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม
ปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนํามูลคาหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุด
ดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการ
เผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทาง
การเงินตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ลาสุด ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้น เปนรายคร้ัง  เวนแตในกรณี
ที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ 
(bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออก
ใหมและมี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade 
หรือไมมี credit rating ใหบลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตการจัดการ
ของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและ
เสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายคร้ัง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสาร
ไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance 
program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 1.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 
2 ธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตาม

กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
3 ธนาคารออมสิน 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

4 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
6 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
7 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
8 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
9 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
10 บริษัทหลักทรัพย 
11 สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
12 สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามขอ 

1. – 9.) 
2 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS 

ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น  
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อ หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกองทุนรวม* 
 

1. คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทนุ** (รอยละของมูลคาหนวยลงทนุ)
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee) ไมมี 
1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee) ไมมี  
1.3 คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (switching fee) ไมมี 
1.4 คาปรับกรณขีายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่

กําหนดในโครงการ (exit fee) 
ไมมี 

2. คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทนุ (ตามที่จายจรงิ)
2.1 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  ไมเกิน 53.50 บาท ตอ 1,000 หนวยหรือเศษของ 1,000 หนวย หรือ

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด
2.2 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ไมเกิน 53.50 บาท  ตอรายการ หรือตามอัตราท่ีนายทะเบียน

กําหนด
2.3 คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารกําหนด

3. คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (รอยละของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรพัยสินเปนกองทุนรวม)
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกินรอยละ 1.873  ตอป  
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินรอยละ 0.054  ตอป** 
3.3 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/

หรือผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ 
ไมเกินรอยละ 0.107  ตอป** 

3.4 คาใชจายอื่นของผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพย
และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศที่เก่ียวของกับ
การลงทุนในตางประเทศ 

ตามที่จายจริง** 

3.5 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.107  ตอป** 
   3.6 คาใชจายอื่นๆ *** ไมเกินรอยละ 0.107  ตอป** 
4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ตามที่จายจริง)
   4.1  ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ไมเกินรอยละ 0.803 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจด

ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม** 
   4.2  ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ไมมี 

คาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่สามารถประมาณการไดซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุนจะไมเกินรอยละ 2.675 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
หมายเหตุ :   
*  คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 

ทั้งนี้ ตามท่ีประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนกําหนด หากจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนเพิ่มเติมโดยมี
จํานวนไมเกินรอยละหาของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในระยะเวลาหนึ่งป (เพิ่มข้ึนจากอัตราสูงสุดที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน) โดยบริษัทจัดการ
จะตองดําเนินการตามรายละเอียดที่ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดและตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ ไดแก 
(1) บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียหรือคาใชจายที่เพิ่มข้ึน โดยปดประกาศในที่เปดเผย ณ 

สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการ
แตงต้ังจากบริษัทจัดการ  

(2)  แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง  
** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจายหรือคาธรรมเนียมรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ  
*** คาใชจายอื่นที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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คําเตือน / ขอแนะนํา 

 กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36 เปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 
1Y36 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36 ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือ
ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ธนชาต จํากัด เชนเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถขอดูขอมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดที่ บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ (Connected person) 
ไดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได  โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุน
หรือมีไวซึ่ งหุนของบริษัทใดไดที่ทําการของบริษัทจัดการหรือโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ          
http://www.thanachartfund.com และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพ่ิมเติมจากผูสนใจส่ังซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามคํา
จํากัดความของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอํานาจกําหนด ทั้งกอน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวของ หรือเพ่ือให
เปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของหนวยงาน ผูมีอํานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนมีหนาที่ตองทําความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client : KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา 
(Client Due Diligence : CDD) โดยผูสนใจส่ังซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปล่ียนแปลง
ขอมูลเกี่ยวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการ
และหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจําเปนตองดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปดบัญชีเพ่ือใช
บริการใหม การทําธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนๆ 
ตามที่หนวยงานผูมีอํานาจกําหนดแนวทาง 

 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานและที่แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวย
ลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น 

 

 หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนขอมูลโครงการ 

 



คําจํากัดความ 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

กลุมกิจการ หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเก่ียวกับการจัดทํางบ
การเงินรวม 

กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36  

กองทุน CIS ตางประเทศ หมายถึง กองทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเปนโครงการลงทุนแบบกลุม 
(collective investment scheme) ทั้งนี้ ไมวากองทุนดังกลาวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด แตไมรวมถึงกองทุน 
property และกองทุน infrastructure ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
หรือการจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพ่ิมหรือลด
จํานวนหนวยลงทุน 

การลดความเส่ียง หมายถึง การลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี้ 

1.  ไมมีวัตถุประสงคเพื่อหาผลประโยชนโดยการเก็งกําไร (speculate) 

2.  มีผลใหความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เปนการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพยสินที่ตองการลดความเส่ียง 

4.  สามารถลดความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย /สํานักงาน ก.ล.ต./ 
สํานักงาน 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36  

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก หมายถึง ทรัพยสินดังนี้ 

1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพยที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวาดวยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ) 

เงินฝากอิสลาม หมายถึง ขอตกลงที่เปนไปตามหลักชาริอะห และมีลักษณะท่ีเทียบเคียงไดกับเงินฝาก โดยคูสัญญาที่
เทียบเคียงไดกับผูฝากสามารถเรียกคืนเงินตนจากคูสัญญาฝายที่เทียบเคียงไดกับผูรับฝากไดเต็มจํานวน ณ เวลาใดๆ 

ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขใหแปลงสภาพเปนหุนได 

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี้ 

1.  ต๋ัวเงินคลัง   



2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

3.  พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ศุกูก หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟนฟูเปนผูมีภาระผูกพัน 

ตราสารภาครัฐตางประเทศ หมายถึง ตราสารที่ มี รูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่ รัฐบาลตางประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้า
ประกัน แตไมรวมถึงตราสารที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศน้ัน 

ตราสาร Basel III หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินไมวาตามกฎหมายไทยหรือตางประเทศ ที่มี
การอางอิงจากหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ หมายถึง ศูนยกลางหรือเครือขายใดๆ ที่จัดใหมีขึ้นเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยใน
ตางประเทศ โดยมีลักษณะครบถวนดังนี้ 

1.  มีการรวบรวมคําเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพยจากผูเสนอซ้ือหลายรายและผูเสนอขายหลายราย 

2.  มีการกําหนดหลักเกณฑหรือจัดใหมีระบบ ซึ่งกําหนดเก่ียวกับวิธีการในการซ้ือขายหลักทรัพยไวเปนการลวงหนา โดย 

ผูใหบริการไมอาจใชดุลยพินิจในการจัดการซ้ือขายเปนประการอื่น และผูเสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ
หรือระบบนั้น 

ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นายทะเบียนหนวยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มี
การจัดทําและเปดเผยลาสุด ทั้งนี้ หากไมมีงบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุน
ลาสุด 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงซ่ึงกําหนดใหเปนหลักทรัพย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

ผูมีภาระผูกพัน หมายถึง ผูที่มีภาระผูกพันในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะ ผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล 
ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี 

ผูรับฝากทรัพยสิน หมายถึง ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ และ/ หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ รวมถึงระบบใน
ตางประเทศ อื่นใดที่เก่ียวของที่บริษัทจัดการและ/ หรือผูดูแลผลประโยชนแตงต้ังขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ 

ที่ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษทัจัดการแตงต้ัง  

ผูติดตอกับผูลงทุน หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีไดรับความเห็นชอบใหเปนผูติดตอกับผูลงทุนตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบผูติดตอกับผูลงทุน และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 



ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน แลวแตกรณีของ กองทุนรวม          

วันทําการ หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

วันทําการขายหนวยลงทุน หมายถึง วันเปดทําการของบริษัทจัดการและเปนวันที่บริษัทจัดการสามารถทําธุรกรรมท้ังใน
ประเทศและหรือในตางประเทศเพื่อการซ้ือขาย ชําระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนได ตามวันเวลาท่ีกําหนดใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น 

วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หมายถึง วันเปดทําการของบริษัทจัดการและเปนวันที่บริษัทจัดการสามารถทําธุรกรรมทั้งใน
ประเทศและหรือในตางประเทศเพื่อการซ้ือขาย ชําระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนได ตามวันเวลาท่ีกําหนดใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนใชเพื่อคํานวณราคาขาย บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน    
(ถามี)  

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืน หักดวยคาธรรมเนียมในการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี)  

คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปท่ีผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวย
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  

การแกไขราคายอนหลัง หมายถึง การแกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง โดยแกไขราคา
ยอนหลัง  ต้ังแตวันที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน  

บัญชีกองทุน หมายถึง บัญชีกองทุนรวมที่บันทึกจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ศูนยซื้อขาย derivatives หมายถึง ศูนยซื้อขายดังนี้ 

1.  ศูนยซื้อขาย derivatives ที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

2.  ศูนยซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดต้ังขึ้นและใหบริการไดตามกฎหมายตางประเทศและไดรับการยอมรับจากสํานักงาน 

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปดธนชาตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 

หนวย CIS หมายถึง หนวยของกองทุนอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  

1.  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 

2.  หนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ 

หุนกูระยะส้ัน หมายถึง หุนกูที่มีกําหนดเวลาชําระหนี้ไมเกิน 270 วันนับแตวันที่ออกหุนกู 

Benchmark หมายถึง ตัวช้ีวัดของกองทุน ซึ่งเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลอง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ 



2.  ผูทําหนาที่บริหารจัดการกองทุน CIS ตางประเทศ 

concentration limit หมายถึง อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน 

counterparty limit หมายถึง อัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา 

CRA หมายถึง สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน เวนแตที่
กําหนดไวเปนการเฉพาะในภาคผนวก 5 สวนที่ 5 

credit derivatives หมายถึง derivatives ที่มีลักษณะเปนการเคล่ือนยายความเส่ียงดานเครดิตของทรัพยสินที่ไดรับการ
ประกันความเส่ียงจากคูสัญญาฝายหน่ึงไปยังคูสัญญาอีกฝายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูสัญญาฝายหน่ึงซึ่งมีภาระผูกพัน
ที่จะตองชําระเงินใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเม่ือเกิดเหตุการณที่มีผลตอการชําระหน้ี (credit event) ของทรัพยสินที่ไดรับการ
ประกันความเส่ียง จะไดรับผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกลาว 

credit event หมายถึง เหตุการณที่เก่ียวของกับความสามารถในการชําระหน้ีตามที่ระบุในขอตกลงของตราสารหรือสัญญา 

credit rating หมายถึง อันดับความนาเช่ือถือที่จัดทําโดย CRA ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการชําระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

currency risk หมายถึง ความเส่ียงดาน FX 

delta หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา 
แลวแตกรณี 

derivatives หมายถึง สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

derivatives on organized exchange หมายถึง derivatives ที่ซื้อขายในศูนยซื้อขาย derivatives 

discount rate หมายถึง อัตราสวนลดของหลักทรัพยหรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช ในการคํานวณมูลคาของหลักทรัพยหรือ
ตราสารนั้น 

Derivative Warrants หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

FX หมายถึง อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถึง ประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) 

group limit หมายถึง อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ โดยการนําอัตราสวนการลงทุนในแตละบริษัทที่อยูในกลุม
กิจการมาคํานวณรวมกัน 

guarantor rating หมายถึง อันดับความนาเช่ือถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ 

investment grade หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได 

IOSCO หมายถึง International Organization of Securities Commissions 

issue rating หมายถึง อันดับความนาเช่ือถือของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 

issuer rating หมายถึง อันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารหรือคูสัญญา 

market price หมายถึง มูลคาตามราคาตลาด 



national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบภายในประเทศ 

NAV หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) 

net exposure หมายถึง มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดยออมผานการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที่ใหผลตอบแทนโดยอางอิงอยูกับทรัพยสิน ซึ่งเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงในทรัพยสินนั้น 

notional amount หมายถึง มูลคาตามหนาสัญญาของ derivatives 

obligation หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพยสินที่ขอตกลงตาม credit derivatives อางอิงถึง (obligation category & 
obligation characteristics) 

options หมายถึง สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายลวงหนา” ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

regulated market หมายถึง ศูนยกลางท่ีจัดชองทางการส่ือสารระหวางผูคาเพื่อใหเกิดการเจรจาตอรองซ้ือขายตราสาร
ระหวางกันได รวมท้ังใหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับตราสารนั้น โดยศูนยกลางดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของทางการหรือ
หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลดานหลักทรัพยหรือตราสารที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย 

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซื้อขาย derivatives 

portfolio duration หมายถึง อายุเฉล่ียของทรัพยสินที่ลงทุน ซึ่งไดจากการคํานวณคาตามมาตรฐานสากล 

product limit หมายถึง อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน 

repo หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

reverse repo หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

single entity limit  หมายถึง อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

SIP หมายถึง Specific Investment Products  

sovereign rating หมายถึง อันดับความนาเช่ือถือระดับประเทศของประเทศท่ีผูออกตราสารมีถ่ินที่อยู ซึ่งเปนการประเมิน
ความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

TBMA หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถึง บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

TSR หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right) 

Underlying หมายถึง สินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง 

WFE หมายถึง World Federation of Exchanges  
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปดธนชาตตราสารหนีต้างประเทศ 1Y36  

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 1Y36  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Fixed Income FIF 1Y36 

1.3. ชื่อยอ :  T-FixFIF1Y36 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายคร้ังเดียว  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด  

1.7. อายุโครงการ : 1 ป - เดือน -  วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : - 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

(1) อายุโครงการ : ประมาณ 1 ป ทั้งนี้ อายุโครงการจะไมตํ่ากวา 11 เดือน และ ไมเกิน 1 ป 1 เดือน นับต้ังแตวันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณภาวะตลาดทําให
การลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดท่ีเกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได เชน 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบ้ีย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช
ขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการเขา-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ เปนตน 
ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหกองทุนไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนกําหนดไวได เชน ทําใหอายุ
โครงการกองทุนอาจจําเปนตองขยายออกไปมากกวาชวงอายุโครงการที่ระบุไว  

ในกรณีที่เกิดเหตุขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานําเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชนทั้งหมดไปลงทุนตอใน
หลักทรัพย และ/ หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได และบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชนทั้งหมดกลับคืนใหผูถือหนวยลงทุนภายในโอกาสแรกที่ทําได โดยจะคํานึงถึง
ประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

ในกรณีเกิดเหตุการณดังกลาว บริษัทจัดการจะทําหนังสือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับแตครบกําหนด
อายุกองทุน  

(2) วันส้ินสุดอายุโครงการ : บริษัทจัดการจะแจงวันส้ินสุดอายุโครงการถึงผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับต้ังแตวันส้ินสุด
การเสนอขายหนวยลงทุน  

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  

ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
ไดไมเกิน 750 ลานบาท   

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการ สามารถขายหนวยลงทุนไดเต็มตามจํานวนเงินทุนโครงการของกองทุนแลว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปดการเสนอขายหนวยลงทุนกอนวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก โดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา  

2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 500,000,000.0000 หนวย  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : 1,000.00 บาท  

2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป : ไมกําหนด 

2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด 

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 

2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ
ที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยกองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

2.  เพื่อใหกองทุนเปนทางเลือกในการลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศ โดยสามารถ
ลงทุนไดจนครบกําหนดอายุกองทุนและรับความเส่ียงที่เก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได
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ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีเปาหมายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับตราสารแหงหน้ี เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินตางๆ ของภาครัฐและ/หรือเอกชน ท้ังน้ี 
กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงหน้ีตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท่ีมีอายุใกลเคียงกับอายุโครงการจัดการ
กองทุน โดยมีขอมูลเก่ียวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุน ดังน้ี 

ขอมูลเก่ียวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 
เปาหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.55% ตอปของเงินลงทุนเร่ิมแรก (ในรูปสกุลเงินบาท) 

ตราสารที่ลงทุน FITCH สัดสวนการลงทุน
โดยประมาณ 

อัตราผลตอบแทน 
ของตราสาร 

โดยประมาณ (ตอป) 
(ในรูปสกลุเงนิบาท) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนทีไ่ดรับ
จากการลงทนุ ในรูป
สกุลเงินบาท (ตอป) 

ระยะเวลาการ
ลงทนุ 

(โดยประมาณ) 

เงินฝาก ของ China Construction Bank Asia Corp -ฮองกง(1) A 10.00% 1.65% 0.17% 

1 ป 

เงินฝาก ของ Bank of China Ltd -จีน(1) A 9.00% 1.60% 0.14% 

เงินฝาก ของ Agricultural Bank of China Ltd -จีน(1) A 9.00% 1.60% 0.14% 

เงินฝาก ของ Doha Bank QSC -กาตาร(1) A 19.00% 1.85% 0.35% 

เงินฝาก ของ Qatar National Bank QPSC -กาตาร(1) A+ 15.00% 1.85% 0.28% 

เงินฝาก ของ Commercial Bank QSC -กาตาร(1) A 19.00% 1.65% 0.31% 

เงินฝาก ของ Al Khalij Commercial Bank PQSC -กาตาร(1) A 19.00% 1.70% 0.32% 

รวม   100.00%   1.72% 

ประมาณการคาใชจายกองทนุ(2)       (0.17%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเม่ือรับซ้ือคืนอัตโนมัต ิ(ตอป)       1.55% 

 

หมายเหตุ 

(1) แหลงท่ีมาของขอมูล อัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผูออกตราสาร ณ วันท่ี 17 กันยายน 2562 
(2) คาใชจายของกองทุน (รวมคาธรรมเนียมการจัดการแลว) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ีกองทุนไดรับผลตอบแทน

สูงกวาท่ีไดเปดเผยไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมเติมได ท้ังนี้ ไมเกินเพดาน
คาธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุในโครงการ 

(3) อัตราผลตอบแทนรวมการ SWAP จากเงินสกุลตางประเทศเปนเงินสกุลบาท 
(4) ตราสารและ/หรือสัดสวนท่ีลงทุนอาจเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่น

แทนและ/หรือเพ่ิมเติมจากท่ีระบุไวขางตน โดยมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกหรือตราสารอยูในระดับท่ีสามารถลงทุนได เชน 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 เปนตน และหรือตราสารท่ีอยูภายใตกรอบการลงทุนของ บลจ.ธนชาต 

(5) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดเฉพาะเมื่อมีความจําเปนและสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นตองไมทําใหความเส่ียงของทรัพยสินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 

(6) ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณภาวะตลาดทําใหการลงทุนในตางประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีไมสามารถควบคุมได เชน การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบ้ีย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใชขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการเขา-
ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอกําหนดอ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหกองทุนไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ี
โครงการกองทุนกําหนดไวได เชน ทําใหอายุโครงการกองทุนอาจจําเปนตองขยายออกไปมากกวาชวงอายุโครงการที่ระบุไว หรือมี
ผลกระทบใหมลูคาเงินลงทุนและผลตอบแทนไมเปนไปตามเปาหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(7) หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีท่ีเก่ียวของกับการ
ลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว และ/หรือ บริษัท
จัดการอาจไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราท่ีโฆษณาไว 

 

 
 
 
 

 

 

 

 ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน 
 หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่

โฆษณาไว 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดในวันและเวลาทําการเสนอขาย ไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด โทร 

0-2126-8399 หรือ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร 1770 หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แตงต้ัง 
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3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหน้ี  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ :  กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

และมีนโยบายลดหรือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดที่มีอยู  

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) :   

รายละเอียดตามที่ระบุในขอกําหนดอื่นๆ 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา : การลดความเส่ียง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน  

3.8. กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 

- มีกลยุทธการลงทุนคร้ังเดียว (buy and hold) 

3.9. ดัชนีชี้วัด / อางอิง (Benchmark) :  
ไมมีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสม เนื่องจากเปนกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกําหนดระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจน
ครบอายุโครงการ (Buy and hold) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใต
กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มี
การเปล่ียนตัวช้ีวัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการใชเปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไมไดจัดทําหรือเปดเผย
ขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการ
ประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

3.10. ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนรวม buy-and-hold  

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศท่ี
เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยจะลงทุนรวมกันทุกขณะไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร Basel lll หรือทรัพยสินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยกองทุนจะ
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ลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ทั้งนี้การลงทุนของ
กองทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได  

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) และ/หรือจัดใหมีการปองกัน
ความเส่ียงที่เก่ียวของกับอัตราแลกเปล่ียน และหรืออัตราดอกเบี้ยเต็มจํานวนสําหรับมูลคาตราสารหนี้ตางประเทศท่ีกองทุน
ลงทุน โดยการลงทุนดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได 
อยางไรก็ดี จะไมลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

ทั้งนี้ กองทุนไมมีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ไดรับ
การจัดอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non - investment grade) ยกเวนกรณีที่ในขณะท่ีกองทุนเร่ิม
ลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) 
แตตอมาถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือลงตํ่ากวา Investment grade เพื่อใหกองทุนสามารถมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตอไปได 
รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราสวนใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเวน หรือ ผอนผัน ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได 
สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได 

ทั้งนี้ ความในวรรคหน่ึงจะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม หรือในชวงระยะเวลาท่ีกองทุนมีความจําเปนตองรอการลงทุน และในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันกอนวันส้ินสุดอายุ
โครงการ 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ: FIF (ลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ) และมีนโยบายลดหรือปองกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดที่มีอยู 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวน

แตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ใหความเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัท

จัดการพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใตแนวทางท่ีแกไข 

เปล่ียนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกลาว โดยไมจําเปนตองแจงผูถือหนวย

ลงทุนกอนการดําเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาวจะเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยภายใตสถานการณนั้นๆ โดย

คํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด

โครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
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สวนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
 1. ตราสาร TS หมายความวา ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยสินในสวนอื่นของขอ 3.13.1 นี้ ซึ่งมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ครบถวน ดังนี้ 
 1.1 ไมมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 
 1.2 สามารถเปล่ียนมือได (รวมถึงกรณีที่เปนต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนา

ที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแตกองทุนไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได)  

 1.3 มีขอมูลเก่ียวกับตราสารที่ถูกตองครบถวนและมีการปรับปรุงเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง บริษัทจัดการ
สามารถเขาถึงไดเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอยางสมํ่าเสมอ และมีขอมูลราคาท่ี
สะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอัน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 2. คุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กําหนดในขอ 1. 
 2.1 ในกรณีที่เปนการลงทุนในต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกตราสารดังกลาวเพื่อชําระหน้ีการคา ต๋ัว

แลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวตองมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
 2.1.1 ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 2.1.2  ธนาคารออมสิน  
 2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห  
 2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
 2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
 2.1.6 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
 2.1.7 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
 2.1.8 สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกลาวตองเปนการอาวัลหรือการรับรองผูส่ังจายหรือผูออกต๋ัว ทั้งจํานวน

รวมถึงดอกเบี้ย (ถามี) ตามที่ระบุไวในต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินดวย 
2.2 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงตองเปนไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
 2.2.1 ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงมีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับ underlying ประเภท

เดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในสวนท่ี 6 ขอ 1 
 2.2.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงจะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสิน

ใด ๆ ทรัพยสินนั้นตองเปนทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได เวนแตเปนไปตามมาตรฐานสากลซึ่ง
กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเปนทรัพยสินที่
สามารถเปลี่ยนมือได โดยกอนการลงทุน บลจ. ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการลงทุนที่
อาจทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสินดังกลาวไวในหนังสือช้ีชวนดวย 
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2.2.3 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ซึ่งมีขอกําหนดหามเปล่ียนมือ ผูออกตราสารท่ี
มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงตองยินยอมใหกองทุนสามารถไถถอนตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาแฝงดังกลาวกอนครบอายุ เม่ือ บริษัทจัดการรองขอได 

2.2.4 ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บริษัทจัดการตอง
ดําเนินการจัดใหมีขอตกลงกับผูออกตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ดังตอไปนี้กอนการ
ลงทุน 
2.2.4.1 ใหผูออกตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของตรา

สารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดทายของแตละ
เดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการใหคํานวณและแจง
มูลคายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป   

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง
อยางมีนัยสําคัญ ใหผูออกตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงคํานวณและแจงมูลคา
ยุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ไปยัง TBMA ทันที 

 ความในวรรคหนึ่งไมนํามาใชบังคับกับกรณีที่เปนตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ 
TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม 

สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property 
 ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 
 1. กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายไทย 
  1.1 กรณีเปนหนวย CIS หนวย infra และหนวย property 
 1.1.1 มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสาร TS ในสวน

ที่ 1 ขอ 1.1 ขอ 1.2 และขอ 1.3 
 1.1.2  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหนวย CIS ของกองทุน กองทุนดังกลาวตองมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 

(ไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS ของกองทนุรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง)  
  1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพยสินซึ่งเปนประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได 
 1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตาม

หลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนนั้น 
 1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตาม

หลักเกณฑ product limit สําหรับทรัพยสินที่เปน SIP ของกองทุนนั้น 
 1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit                      

ของกองทุนนั้น 
  1.2 กรณีเปนหนวย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในสวนที่ 2 ขอ 1.1 
 1.2.1 มี คุณสมบั ติและ เปน ไปตามหลัก เกณฑ ในการลง ทุน เช น เ ดียว กับขอ กํ าหนดสําห รับ 

ตราสาร TS ในสวนที่ 1 ขอ 1.1 ขอ 1.2 และขอ 1.3 
 1.2.2 จดทะเบียนซ้ือขายใน SET  
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สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงินฝาก 
 ตองเปนเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของผูรับฝากดังนี้ 

1.   ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2.   ธนาคารออมสิน  
3.   ธนาคารอาคารสงเคราะห  
4.   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
5.   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  
6.   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
7.   ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
8.   ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
9.   สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
10. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตามขอ 1 – 9 

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
 การลงทุนใน reverse repo ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

1.  คูสัญญา  ตองเปนนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเขาเปนคูสัญญาใน reverse repo ไดตามกฎหมายไทย 
1.1   ธนาคารพาณิชย 
1.2   บริษัทเงินทุน 
1.3   บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
1.4   บริษัทหลักทรัพย 
1.5   บริษัทประกันภัย 
1.6   ธนาคารแหงประเทศไทย 
1.7   กองทุนฟนฟู 
1.8   นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
1.9   สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

2. ตราสารที่ใชในการทํา reverse repo  ตองเปนตราสารดังนี้ 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย 
2.2 ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น เปนผูมีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป 
2.3 ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย (TSFC) เปนผูออก ที่มีกําหนด

วันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได
เห็น 

2.4 ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมี credit rating อยางใด
อยางหนึ่งดังนี้ 
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2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน issuer rating ตองเปน 
credit rating ที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะส้ันดวย 

2.4.2 มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  
2.5   ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีขอมูลราคาที่

นาเช่ือถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกลาวตองมี credit rating 
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยูใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับ 

credit rating ระยะส้ันดังกลาวตามท่ี CRA ไดเปรียบเทียบไว  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใน 3 อันดับแรก 

2.6   ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีขอมูลราคา
ที่นาเช่ือถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลาวตองมีcredit rating 
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยูใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับ 

credit rating ระยะส้ันดังกลาวตามท่ี CRA ไดเปรียบเทียบไว  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
3.   ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo  ตองไมเกิน 90 วัน  
4.   ขอกําหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ตองปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo  

4.1   ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2   หามนําหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนตอ เวนแตเขาลักษณะดังนี้ 

4.2.1   เปนการขายหรือโอนตามขอกําหนดใน reverse repo ดังกลาว 
4.2.2   เปนการขายตาม repo ที่เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการกูยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการ
กอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทุนรวม 

4.3   มูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเร่ิมตนสัญญา ตองมีมูลคาเปนไปตามสมการการคํานวณ
ตามวิธีการดังนี้  

 มูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))                                           
 ทั้งนี้ ราคาซ้ือ = ราคาที่กองทุนชําระใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนคาซ้ือหลักทรัพยหรือตราสารตาม 

reverse repo                                           
4.4   การดํารงมูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้  

4.4.1 มูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ > (มูลคา reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ในกรณีที่มูลคาหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไมเปนไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ตอง

เรียกใหคูสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพยหรือตราสารที่สามารถใชในการทํา 
reverse repo ใหแกกองทุน เพื่อใหมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารท่ีซื้อและทรัพยสินที่
โอนมาดังกลาวเปนไปตามวิธีการดังกลาว ภายในวันทําการถัดจากวันที่มูลคาหลักทรัพยหรือ
ตราสารที่ซื้อลดลงกวาสมการใน 4.4.1 เวนแตเปนกรณีตาม 4.4.3 
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4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวามูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ิน
วัน มีมูลคานอยกวามูลคา reverse repo x (1 + discount rate) เปนจํานวนไมเกิน 5 ลาน
บาท หรือไมเกิน 5% ของราคาซ้ือ แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา และมีการกําหนดเร่ืองดังกลาวไว
ในสัญญาซ่ึงไดกําหนดโดยพิจารณาถึงปจจัยความเส่ียงของคูสัญญา (counterparty risk) แลว 
บลจ. จะไมดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได 

4.5 การคํานวณมูลคา reverse repo ตาม 4.4 ใหคํานวณดังนี้ 
4.5.1  คํานวณจากราคาซ้ือรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการ

คํานวณ 
4.5.2  คํานวณเปนรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเปนยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมี

อยูกับคูสัญญารายเดียวกันและมีขอตกลงกําหนดใหสามารถบังคับชําระหน้ีตามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ่งจาก หลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพยสินที่โอนตาม 4.4.2 (ถามี) ของธุรกรรม
ที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได 

4.6 discount rate ที่นํามาใชในการคํานวณ ตองเปนการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปจจัยความเส่ียงของ
คูสัญญา หลักทรัพย หรือตราสารที่ซื้อแลว 

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) 
 ตองเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 

1. คูสัญญา ตองมีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คูสัญญา
ดังกลาวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูยืม ผูยืมตองเปนบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินการได
ตามกฎหมายไทย 
1.1  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2  ธนาคารแหงประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขาและการสงออกแหงประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย 
1.6  บริษัทเงินทุน 
1.7  บริษัทหลักทรัพย 
1.8  บริษัทประกันชีวิต 
1.9  กองทุนสวนบุคคลที่มีมูลคาทรัพยสินของผูลงทุนแตละรายต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป  
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพยที่ใหยืม ตองเปนหลักทรัพยที่อยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือ
หลักทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพย 

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการตองดําเนิการดังนี้ 
3.1 ดําเนินการใหมีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูยืมเพื่อเปนประกันการใหยืมหลักทรัพย โดยตองเปน

หลักประกันดังนี้ 
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3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุนกูระยะส้ันที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน 

หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น เปนผูมีภาระผูกพัน 
3.1.4 ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ TSFC เปนผูออกที่มีกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วัน

นับแตวันออกต๋ัวและเปนต๋ัวที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
3.1.5 ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมี credit rating 

อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน issuer rating ตอง

เปน credit rating ที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะส้ันดวย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade 

3.1.6 ตราสารหน้ีที่มี credit rating อยูในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารพาณิชยเปนผูออกใหแกกองทุนเพื่อเปนประกันการคืนหลักทรัพย

ใหแกกองทุน 
3.1.8 หุนจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยูในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไมมีนโยบายการลงทุน

ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกลาวไมได 
3.1.9 หนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 

3.2 ดําเนินการใหกองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตามขอ 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื่นซ่ึงจะมี
ผลใหบริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกลาวไดโดยพลัน 

3.3 หามนําหลักประกันตามขอ 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายตอหรือทําใหไมสามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได เวนแตเปนการบังคับชําระหน้ีตามขอตกลงในธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นเอง 

3.4 ดํารงมูลคาหลักประกัน ณ ส้ินวันมากกวาหรือเทากับ 100% ของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม 
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเปนเงินสด ใหนําเงินสดดังกลาวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพยสินดังนี้ 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
3.5.2 บัตรเงินฝาก หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ดังนี้ 

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูมีภาระผูกพนั 

3.5.2.2 ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ TSFC เปนผูออก ที่มีกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแต
วันออกต๋ัว และเปนต๋ัวที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 

3.5.2.3 ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมี credit rating อยางหนึ่ง
อยางใด ดังนี้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน issuer 

rating ตองเปน credit rating ที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะส้ัน
ดวย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
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3.5.4 Reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย  
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ใหใชสัญญาท่ีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกําหนดเก่ียวกับระบบงาน สัญญายืม
และใหยืมหลักทรัพยและหลักประกันในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑการลงทุนดังนี้ 
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาได ตองมี underlying อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางดังนี้ 
1.1 ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได 
1.2  อัตราดอกเบี้ย 
1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4 เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 
1.5  ทองคํา 
1.6  น้ํามันดิบ 
1.7  ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9 
1.8  ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
 ในกรณีที่ derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ขางตน ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคา

ปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) เทานั้น  ทั้งนี้ ราคาของ 
underlying อื่นที่ไมใชดัชนี หรือ underlying ที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเม่ือ 
2.1 กรณีกองทุนไดระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว

อยางชัดเจนในโครงการ 
2.2 เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหนึ่งดังนี้  

2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเปน OTC derivatives ในประเทศไทย ตองมีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนธนาคาร

พาณิชย ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูคา 
derivatives                                    

2.3 ในกรณีที่จะตองมีการชําระหนี้ดวยการสงมอบสินคาเม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคานั้นตอง
เปนทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได ทั้งนี้ ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาที่สง
มอบสินคานั้นก็ตาม 

3. หลักเกณฑเพิ่มเติมกรณี underlying เปนดัชนี 
 ในกรณีที่ derivatives มี underlying เปนดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลาวตองมีลักษณะดังนี้ 

3.1  เปนดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของ underlying หรือ
ปจจัยตางๆ ที่นํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมของ
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องคประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยาง
เปนอิสระดวย 

3.2  เปนดัชนีที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอยางเพียงพอ โดยเปนดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

3.2.1.1 ดัชนีที่องคประกอบแตละตัวมีน้ําหนักนอยกวาหรือเทากับ 20% ของน้ําหนักทั้งหมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องคประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ําหนักนอยกวาหรือเทากับ 35% ของน้ําหนัก

ทั้งหมด 
 ในกรณีที่เปนไปตามสภาวะตลาด โดยองคประกอบตัวอื่นตองมีน้ําหนักไมเกินอัตราท่ี

กําหนดใน 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมตองนําองคประกอบที่เก่ียวของ
กับทองคําหรือน้ํามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองคประกอบท้ังหมดเปนหรือเก่ียวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเปนดัชนีราคา
ทองคําหรือน้ํามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เปนไปตามเงื่อนไขครบถวนดังนี้ 
3.2.3.1 เปนดัชนีที่มีองคประกอบเปนตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนไดโดยตรง 
3.2.3.2 เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสัญญาน้ันโดยตรงแลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของ
กองทุนนั้น 

3.3  เปนดัชนีที่ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความนาเช่ือถือและทําหนาที่ไดอยางอิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ 
หากปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพดวย 

3.4   มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานส่ือที่มีการเสนอขอมูลอยางทัน
เหตุการณ 

3.5   ในกรณีที่เปนดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณจากตัวแปรอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางดังนี้ 
3.5.1 ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภค

ภัณฑ 
3.5.2 ดัชนีสินคาโภคภัณฑที่คํานวณจากราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

(futures price) ของสินคาโภคภัณฑสินคาใดสินคาหน่ึง 
3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่ เปนดัชนีเงินเฟอ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของ
หนวยงานราชการของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคาและบริการที่ บลจ. 
แสดงใหเห็นไดวาวิธีการคํานวณของผูพัฒนาดัชนีดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอไดอยาง
เหมาะสม 
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4. หลักเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินที่เพียงพอตอการชําระหน้ีตามภาระผูกพัน (cover rule) 
 บริษัทจัดการตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอภาระที่

กองทุนอาจตองชําระหนี้ตามขอตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนใน derivatives นั้น 
และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 
 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไมใชส่ิงเดียวกับทรัพยสินที่จะลดความเส่ียง การ

ลงทุนใน derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
6.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

      บริษัทจัดการตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
6.1 ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 

15 และวันสุดทายของแตละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ให
คํานวณและแจงมูลคายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ใหบริษัทจัดการทราบทันที 

6.3  คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจัดการรองขอได 
7.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
7.1  เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทานั้น 
7.2 เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอยาง

หนึ่งอยางใด ดังนี้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงดานเครดิตที่

เก่ียวของกับความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation นั้น โดย
คูสัญญาที่อยูในฐานะผูขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินตามขอตกลงซื้อ
ประกันความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลใหขอตกลงซ้ือประกันความเส่ียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที่ไมเกิด credit event ขอตกลงจะส้ินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ)  
ทั้งนี้ ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซ่ึงกําหนดใหผูขายประกันความเส่ียงมีหนาที่ชําระหน้ีเม่ือเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเปนรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม obligation ซึ่งจะมีการ
ชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพยรายนั้น แตขอตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย
อางอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกัน
ความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อางอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และสวนที่ลดลง   (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพื่อ
แลกกับการท่ีผูซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสวนท่ีเพิ่มขึ้น (ถามี) ของมูลคา
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ยุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขายประกันความเส่ียง จนกวาจะเกิด credit event หรือ
ครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 

7.3  ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 
7.3.1 มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไมมีขอกําหนดท่ีทําใหสิทธิที่กําหนดไวในตราสารแหงหนี้หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ credit 

derivatives นั้นอางอิงเส่ือมเสียไป 
7.3.3 ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :  

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง เพื่อเปน

ทรัพยสินของกองทุนได เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด

ทุน ใหความเหน็ชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแกไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเปน

ประโยชนตอกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใตแนวทางที่แกไข เปล่ียนแปลงของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน  ดังกลาว โดยไมจําเปนตองแจงผูถือหนวยลงทุนกอนการดําเนินการ ทั้งนี้ 

ในกรณีดังกลาวจะเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยภายใตสถานการณนั้นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน

ของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจาก        

ผูถือหนวยลงทุนแลว  

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในตางประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกลาวตองเสนอขายหรือเปนการทําสัญญาใน

ประเทศท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิก WFE หรือเปนตราสารของบริษัทที่จัดต้ังและเสนอขายใน GMS 

สวนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตางประเทศ 
 1. ตราสาร TS  หมายความวา  ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยสินในสวนอื่นของขอ 3.13.2 นี้ ซึ่งมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ครบถวน ดังนี้ 
 1.1 ไมมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 
 1.2 สามารถเปล่ียนมือได (รวมถึงกรณีที่เปนต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนา

แฝงท่ีมีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแตกองทุนไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได)  

 1.3 มีขอมูลเก่ียวกับตราสารที่ถูกตองครบถวนและมีการปรับปรุงเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง บริษัทจัดการ
สามารถเขาถึงไดเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอยางสมํ่าเสมอ และมีขอมูลราคาท่ี
สะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอัน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 2. คุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กําหนดในขอ 1. 
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 2.1 ในกรณีที่เปนการลงทุนในต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกตราสารดังกลาวเพื่อชําระหน้ีการคา ต๋ัว
แลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวตองมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

 2.1.1 ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟอรซิเอรตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

 2.1.2  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 2.1.1  

 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกลาวตองเปนการอาวัลหรือการรับรองผูส่ังจายหรือผูออกต๋ัว ทั้งจํานวน
รวมถึงดอกเบ้ีย (ถามี) ตามที่ระบุไวในต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงนดวย 

2.2 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงตองเปนไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

 2.2.1 ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงมีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับ underlying ประเภท
เดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบในสวนที่ 6 ขอ 1 

 2.2.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงจะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสิน
ใดๆ ทรัพยสินนั้นตองเปนทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได เวนแตเปนไปตามมาตรฐานสากลซึ่ง
กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเปนทรัพยืสินที่สาม
รถเปล่ียนมือได โดยกอนการลงทุนบริษัทจัตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการลทุนที่อาจทํา
ใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสินดังกลาวไวในหนังสือช้ีชวนดวย 

 2.2.3 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ซึ่งมีขอกําหนดหามเปล่ียนมือ ผูออกตราสารที่
มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงตองยินยอมใหกองทุนสามารถไถถอนตราสารที่มีสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาแฝงดังกลากอนครบอายุ เม่ือบริษัทจัดการรองขอได 

 2.2.4 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ซึ่งเสนอขายในตางประเทศ ตองปรากฎวา 
ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงน้ันมีราคาปรากฏในระบบขอมูลที่นาเช่ือถือไดซึ่งเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริษัทจัดการตองดําเนินการจัดใหมีขอตกลงกับผู
ออกตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ดังตอไปนี้กอนการลงทุน 

 2.2.4.1 ใหผูออกตราสารท่ีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงสงราคาท่ีเปนมูลคายุติธรรมของตราสารที่มี
สัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที่ใชในการคํานวณราคาที่
แสดงในระบบขอมูลที่นาเช่ือถือดังกลาว ใหบริษัทจัดการทุกวันที่ 15 และวันสุดทายของ
แตละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการใหคํานวณและ
แจงมูลคายุติธรรมภายในวันการถัดไป 

 2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง
อยางมีนัยสําคัญ ใหผูออกตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงสงราคาท่ีเปนมูลคา
ยุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงมายังบริษัทจัดการทันที 
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สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property  
 ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 
 1.  กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายตางประเทศ 

 1.1 กรณีเปนหนวย CIS หนวย infra และหนวย property 
 1.1.1 มี คุณสมบั ติและ เปน ไปตามหลัก เกณฑ ในการลง ทุน เช น เ ดียว กับขอ กํ าหนดสําห รับ 

ตราสาร TS ในสวนที่ 1 ขอ 1.1 ขอ 1.2 และขอ 1.3  
 1.1.2 เปนหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 

 1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานตางประเทศท่ีกํากับ
ดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือ
เปนหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศท่ีมีการซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย
ตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE  

 1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลที่
เปนสมาชิกสามัญของ IOSCO 

 1.1.2.3 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศกองทุน CIS ตางประเทศ
ดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑการกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
สําหรับกองทุนเพื่อผูลงทุนรายยอยของประเทศนั้น  

 1.1.3 ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหนวยดังกลาวมีมาตรการใหความคุมครองผูลงทุนอยางเพียงพอ 
ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สํานักงานกําหนด 

 1.1.4 ในกรณีเปนการลงทุนของกองทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศกองทุนดังกลาวตองมีการจํากัด
การกูยืมไวเฉพาะกรณีมีเหตุจําเปนในการบริหารสภาพคลองเปนการช่ัวคราวเทานั้น และมีนโยบายการ
ลงทุนดังนี้ (ไมใชกับการลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศซ่ึงเปนกองทุนรวมทองคําที่
ลงทุนในทองคําแทง) 

 1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตาม
หลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนนั้น  ทั้งนี้ หลักเกณฑดังกลาวไมใชกับกรณี
ทรัพยสินที่เปน SIP 

 1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตาม
หลักเกณฑ product limit สําหรับทรัพยสินที่เปน SIP ของกองทุนนั้น 

 1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit  ของกองทุน
นั้น 

 ในกรณีกองทุน CIS ตางประเทศที่กองทุนลงทุน ตองเปนกองทุนที่มุงเนนลงทุนในทรัพยสินซึ่งเปน
ประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได และเม่ือนําทรัพยสินที่ไมสามารถลงทุนไดมา
คํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวจะตองไมเกินรอยละ 20 ของ NAV ของกองทุนดังกลาว 

 1.2 กรณีเปนหนวย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในสวนท่ี 2 ขอ 2.1 
  2.2.1 มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสาร TS ใน

สวนที่ 1 ขอ 1.1 ขอ 1.2 และขอ 1.3 
 2.2.2 จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE 
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สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงนิฝากของสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทยีบเทาเงิน
ฝาก 

 ตองเปนเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝากของผูรับฝาก ดังนี้ 
1.   ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2.   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  
3.   สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตามขอ 1 – 2 

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ตางประเทศ 
 การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ตางประเทศ ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) ตางประเทศ 
 การลงทุนในธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) ตางประเทศ ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑการลงทุนดังนี้  
1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยางดังนี้ 
1.1  ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได 
1.2  อัตราดอกเบี้ย 
1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 
1.5 ทองคํา 
1.6 น้ํามันดิบ 
1.7 ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 

1.9 
1.8 ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
 ในกรณีที่ derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ขางตน ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคา

ปจจุบัน (spot price) หรือราคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนา (future price) เทานั้น  ทั้งนี้ ราคาของ 
underlying อื่นที่ไมใชดัชนี หรือ underlying ที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 

2.   เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเม่ือ 
2.1  กรณีกองทุนไดระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว

อยางชัดเจนในโครงการ 
2.2  เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหนึ่งดังนี้  

2.2.1  derivatives on organized exchange 
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2.2.2 กรณีเปน OTC derivatives ในตางประเทศ ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนนิติบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงานกํากับดูแลดาน
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เปนสมาชิกของ WEE 

2.3 ในกรณีที่จะตองมีการชําระหน้ีดวยการสงมอบสินคาเม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคานั้นตองเปน
ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได ทั้งนี้ ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาที่สงมอบสินคา
นั้นก็ตาม 

3. หลักเกณฑเพิ่มเติมกรณี underlying เปนดัชน ี 
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เปนดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลาวตองมีลักษณะดังนี้ 
3.1 เปนดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของ underlying หรือ

ปจจัยตาง ๆ ที่นํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ underlying หรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาด
อยางเปนอิสระดวย 

3.2 เปนดัชนีที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอยางเพียงพอ โดยเปนดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

3.2.1.1 ดัชนีที่องคประกอบแตละตัวมีน้ําหนัก < 20% ของน้ําหนักทั้งหมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องคประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนัก < 35% ของนํ้าหนักทั้งหมด ในกรณีที่

เปนไปตามสภาวะตลาด โดยองคประกอบตัวอื่นตองมีน้ําหนักไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน 
3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมตองนําองคประกอบที่เก่ียวของ
กับทองคําหรือน้ํามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2 ดัชนีที่มีองคประกอบทั้งหมดเปนหรือเก่ียวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเปน   ดัชนีราคา
ทองคําหรือน้ํามันดิบ 

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เปนไปตามเงื่อนไขครบถวนดังนี้ 
3.2.3.1 เปนดัชนีที่มีองคประกอบเปนตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนไดโดยตรง 
3.2.3.2 เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เสมือนหน่ึงวากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสัญญาน้ันโดยตรงแลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของ
กองทุนนั้น 

3.3 เปนดัชนีที่ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความนาเช่ือถือและทําหนาที่ไดอยางอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หาก
ปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นตองจัดใหมีมาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพดวย 

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานส่ือที่มีการเสนอขอมูลอยางทันเหตุการณ 
3.5 ในกรณีที่เปนดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณจากตัวแปรอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย

อยางดังนี้ 
3.5.1 ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภค

ภัณฑ 
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3.5.2 ดัชนีสินคาโภคภัณฑที่คํานวณจากราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(futures price) ของสินคาโภคภัณฑสินคาใดสินคาหน่ึง 

3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีที่เปนดัชนีเงินเฟอ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของ

หนวยงานราชการของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคาและบริการที่บริษัท
จัดการแสดงใหเห็นไดวาวิธกีารคํานวณของผูพัฒนาดัชนีดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอไดอยาง
เหมาะสม 

4. หลักเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินที่เพียงพอตอการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอภาระท่ี
กองทุนอาจตองชําระหน้ีตามขอตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนใน derivatives นั้น และ
เปนไปตามที่สํานักงานกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามขอ 10 วรรคหน่ึง (5) (ข) ของประกาศ 

5. หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 
 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไมใชส่ิงเดียวกับทรัพยสินที่จะลดความเส่ียง การ

ลงทุนใน derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด 

6. หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
6.1 บริษัทจัดการ ตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1.1 ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ใหบริษัทจัดการทราบ
ทุกวันที่ 15 และวันสุดทายของแตละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการใหคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญา
อีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ใหบริษัทจัดการทราบทันที 

6.1.3 คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจัดการรองขอได 
7. หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives 

 บริษัทจัดการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
  7.1 เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทานั้น 

7.2  เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงดานเครดิตที่
เก่ียวของกับความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation นั้น โดย
คูสัญญาที่อยูในฐานะผูขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินตามขอตกลงซื้อ
ประกันความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลใหขอตกลงซ้ือประกันความเส่ียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที่ไมเกิด credit event ขอตกลงจะส้ินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ)  
ทั้งนี้ ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซ่ึงกําหนดใหผูขายประกันความเส่ียงมีหนาที่ชําระหน้ีเม่ือเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเปนรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม obligation ซึ่งจะมีการ
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ชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพยรายนั้น แตขอตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย
อางอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกัน
ความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อางอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และสวนที่ลดลง (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพื่อ
แลกกับการท่ีผูซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสวนท่ีเพิ่มขึ้น (ถามี) ของมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขายประกันความเส่ียง จนกวาจะเกิด credit event หรือ
ครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 

7.3 ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 
7.3.1 มีผลใชบั ง คับไดตามกฎหมาย  และไม ขัดห รือแย ง กับกฎหมายว าด วยหลักท รัพย 

และตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไมมีขอกําหนดที่ทําใหสิทธิที่กําหนดไวในตราสารหนี้หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

ที่ credit derivatives นั้นอางอิงเส่ือมเสียไป 
7.3.3 ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลง
อัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย 
กรณีที่เปนการลงทุนของกองทุน buy&hold บริษัทจัดการสามารถเลือกคํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรับทรัพยสินที่ลงทุน 

โดยใชขอมูล ณ วันที่มีการลงทุนก็ได 
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สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา

แลวแตกรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 
ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตตํ่ากวา 2 อันดับแรก ไมเกิน 35% 
3 หนวย CIS ตามท่ีระบุขอ 3.13.1 ในสวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือ ขอ 3.13.2 สวนที่ 2  

ขอ 1.1 
ไมจํากัดอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารมีลักษณะ
อยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
4.2 เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปนประกัน 

ไมเกิน 20% (หรือไมเกิน 10% เม่ือ
เปนการลงทุนในตางประเทศหรือผูมี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู
ตางประเทศ โดยเลือกใช credit 
rating แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

5.2 เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ

filing 
5.2.3 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ีนอยกวาหรือเทากับ 397 วัน 

นับแตวันที่ลงทุน ที่ไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตาม

กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะ
สูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกวา 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน 

ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market  
6 ทรัพยสินดังนี้  

6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
6.1.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูกที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III  

6.1.2 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
(กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู
ตางประเทศ สามารถเลือกใช credit rating แบบ national scale)        

        6.1.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
6.1.3.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศ 
6.1.3.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 
6.1.3.3 ในการณีเปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ีนอยกวาหรือ

เทากับ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุนที่ไมไดมีลักษณะตาม 6.1.3.1 
6.1.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคล
ดังนี้ 
6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหวางประเทศ ที่ประเทศไทยเปน

สมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานอง

เดียวกับบุคคลตามขอ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตรา
ใดจะสูงกวา 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

6.1.4 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ีมากกวา 397 วัน นับแต
วันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบ regulated market 

6.2  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 
(กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศที่คูสัญญาในฐานะผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนา
อยูตางประเทศ สามารถเลือกใช credit rating แบบ national scale) 

6.2.1  reverse repo 
6.2.2  OTC derivatives 

6.3 หนวย CIS ตามที่ระบุ สวนที่ 2 ขอ 2.2  หรือ 2.2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู
ในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสําหรับผู
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึง
หนวยดังกลาวท่ีอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิกถอนหนวย
ดังกลาวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกันหรือการเขา

เปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  

    

ไม เ กินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 

แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน

ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ: ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

2. Derivatives on organized exchange 
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สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปน       

ผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินที่ MF ไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกันไมเกิน  45% เฉล่ียใน
รอบปบัญชี เวนแตเปน MF ที่มี
อายุโครงการนอยกวา 1 ป ให
เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุ
กองทุนคงเหลือนอยกวาหรือ
เทากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF
ที่มีอายุทั้งโครงการมากกวาหรือ
เทากับ 1 ป  

2 ทรัพยสินดังนี้ 

2.1 ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแต MF ได
ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื่อนไขให  MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได 

2.2    SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม 
หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม) 

2.3   เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4   total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

(ขอนี้ไมใชกับการลงทุนของกองทุนรวมปด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน      

ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ที่มีอายุไมเกิน

อายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให

ทรัพยสินดังกลาวมีอายุสอดคลองกับอายุกองทุน) 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 Securities lending ไมเกิน 25% 

5 Total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 สวนที่ 1 (single entity limit) แตไมรวมถึง

ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถวน

ดังนี้ 

5.1 มีลักษณะตามขอ 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ 6 ในสวนที่ 1 (single entity limit) 

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

5.2 มี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade หรือไมมี credit rating

6 Derivatives ดังนี้ 

6.1 การเขาทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 

(hedging) 

ไมเกินมูลคาความเส่ียงที่มีอยู

หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินของ MF ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ product 
limit 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูก ของผูออกรายใดราย

หนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือ

ตราสารหน้ีภาครัฐตางประเทศ) 

    

1.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability) 
ของผูออกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงินสําหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีลาสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารมีหนี้สิน 
ทางการเงินที่ออกใหมกอนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม
ปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. อาจนํามูลคาหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินลาสุด
ดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปนขอมูลที่มีการ
เผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทาง
การเงินตามท่ีเปดเผยไวในงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ลาสุด ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้น เปนรายคร้ัง  เวนแตในกรณี
ที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ 
(bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออก
ใหมและมี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade 
หรือไมมี credit rating ใหบลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตการจัดการ
ของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและ
เสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายคร้ัง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสาร
ไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance 
program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 1.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 
2 ธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตาม
กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

(% ของ NAV) 

3 ธนาคารออมสิน 
4 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
6 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
7 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
8 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
9 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
10 บริษัทหลักทรัพย 
11 สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
12 สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามขอ 

1. – 9.) 
2 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS 

ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น  
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

สวนที่ 5 : การดําเนินการเม่ือทรัพยสินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้ แตตอมาทรัพยสินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไป
จนเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการเปนทรัพยสิน ที่กองทุนสามารถลงทุนไดอีกตอไป  บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนและวันที่ทรัพยสินขาดคุณสมบัติ และจัดสง

รายงานตอผูดูแลผลประโยชน แลวแตกรณี ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดกรณีดังกลาว  ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไวที่บริษัทจัดการ 

  (2)  จําหนายทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไมเกินกวา  
ระยะเวลาดังนี้  เวนแตเปนกรณีตามขอ 4 ในสวนน้ี 
(ก) 30 วันนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเปนกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ

กองทุนรวมตลาดเงิน 
(ข) 90 วันนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเปนกองทุนรวมหรือ  กองทุนอื่นนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 

(3) เม่ือบริษัทจัดการสามารถจําหนายทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจน
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว บริษัทจัดการตองจัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนใน
ทรัพยสินดังกลาว  รวมถึงวันที่ไดจําหนายทรัพยสินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพยสินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แลวแตกรณี 
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และใหจัดสงรายงานตอผูดูแลผลประโยชนหรือคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ แลวแตกรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต
วันที่เกิดกรณีดังกลาว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติใหเปนไปตาม (2) (ข) บริษัทจัดการตองจัดทํารายงาน
ขอมูลตามวรรคหน่ึง พรอมสาเหตุที่ไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว และจัดสงรายงานตอสํานักงาน และผูดูแล
ผลประโยชนหรือคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ แลวแตกรณี ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว 

2. ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตาม
อัตราสวนการลงทุนเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุน และวันที่การลงทุนไมเปนไปตาม

อัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานดังกลาวตอผูดูแลผลประโยชน แลวแตกรณี ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบ
ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวที่บริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินที่เกินอัตราสวนการลงทุนจนกวาจะสามารถแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่
กําหนด 

(3)  แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตอง
ไมเกินระยะเวลาดังนี้ เวนแตเปนกรณีตามขอ 4 ในสวนน้ี 

       (ก)  30 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน 
(product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ตาม
ภาคผนวกดังนี้ 

       (ข)  90 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) หรือ (ค) เวนแตกรณีเปน 
  กองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน บริษัทจัดการตองดําเนินการ 
  แกไขภายใน 30 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว 
(4) เม่ือบริษัทจัดการสามารถแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดแลว บริษัทจัดการตองจัดทํารายงานขอมูล

เก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันที่สามารถแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการ
ลงทุน และจัดสงรายงานตอผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการ
ลงทุนนั้น 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถแกไขใหไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดตาม (3) (ก) (ข) หรือ (ค)  บริษัทจัดการตอง
จัดทํารายงานขอมูลตามวรรคหนึ่ง พรอมสาเหตุที่ไมสามารถแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนดังกลาว และจัดสง
รายงานตอสํานักงาน และผูดูแลผลประโยชนหรือคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ แลวแตกรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แตวันครบระยะเวลาดังกลาว 

3.   ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดแตตอมามีกรณีดังตอไปนี้ จนเปนเหตุใหไมเปนไปตาม

อัตราสวนการลงทุน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติใหเปนไปตามขอ 2 โดยอนุโลม  

(1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิทธิจากการเปนผูถือหลักทรัพยตามสัดสวนที่มีอยูเดิมนั้น 

(2)  กรณีที่กองทุนไดรับทรัพยสินมาจากการบริจาค  

 4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นใดทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการแกไขเพื่อใหการลงทุนเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1(2) หรือขอ 2(3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นวาการดําเนินการดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอ

ผูลงทุน ใหบริษัทจัดการสามารถใชดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปน
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สําคัญ และตองสงรายงานเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกลาวตอสํานักงาน ผูถือหนวยลงทุน และผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุนรวม กอนครบระยะเวลาท่ีตองแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว 

ทั้งนี้ในการจัดสงรายงานดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพรบนเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่บลจ.กําหนด 

สวนที่ 6 : การดําเนินการเม่ือการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการตอง

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน พรอมทั้งเหตุผลที่ทําใหมีการลงทุนไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงาน รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไม
เปนไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวที่บริษัทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไขใหสัดสวนการลงทุนของกองทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2 ในสวนน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุน
ของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการในการใหสิทธิแกผูถือหนวยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบังคับ โดยวิธีการดังกลาวตอง
มีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน  รวมท้ังเม่ือไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลใชบังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการ
ลงทุน แตการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการตองไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน: ไมมี 
4.2. ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน: ไมมี 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน): ไมมี  

5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  
- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ไปรษณีย 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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- หักบัญชี 
- อื่นๆ เชน application ผานทางโทรศัพท หรือชองทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและคําส่ังซื้อหนวยลงทุนและคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน คําส่ังซื้อหนวยลงทุน และ
คําขอใชบริการกองทุนรวม (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม) และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุน
ไดในวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ซึ่งจะไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบที่มีไว 
ณ บริษัทจัดการและท่ีทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ  

5.2.2 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองส่ังซ้ือเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าในการส่ังซื้อหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูส่ังซื้อจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆใน “คําส่ังซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอใชบริการกองทุนรวม” (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชี
กองทุนรวม) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือทางโทรสาร
ของบริษัทจัดการ สําหรับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน ทั้งนี้ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถสงคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ พรอมสําเนาเอกสารแสดงตนท่ีรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
เอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล (แลวแตกรณี) หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคตใหบริษัทจัดการทางโทรสารดวย  

5.2.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองส่ังซ้ือเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าในการส่ังซื้อหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูส่ังซื้อจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆใน “คําส่ังซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอใชบริการกองทุนรวม” (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชี
กองทุนรวม) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน หรือทางโทรสารของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน สําหรับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน 
ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถสงคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ พรอมสําเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองสําเนาถูกตอง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล (แลวแต
กรณี) หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคตใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทางโทรสารดวย  

5.2.2.3 ATM  

ไมมี  

5.2.2.4 Tele-bank  

ไมมี  

5.2.2.5 ไปรษณีย  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยระบุเปนจํานวนเงินที่ตองการส่ังซื้อแต
ละคร้ังไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าในการส่ังซื้อหนวยลงทุน (ถามี) และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “คําส่ังซื้อหนวยลงทุน” 
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หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวนใหบริษัทจัดการ  

(2) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองสงคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน (เฉพาะสวนตนฉบับสําหรับการนําสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
โดย ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนเก็บสําเนาฉบับสําหรับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน) ดราฟต หรือหลักฐานการโอนเงิน 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทาง
ราชการ ที่ ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผูส่ังซื้อ
ประเภท นิติบุคคลจะตองแนบเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือ
มอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิ ของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต ใหบริษัทจัดการทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  

5.2.2.6 Internet  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและไดขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางอินเทอรเน็ตแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่
เว็บไซต website:http://www.thanachartfund.com หรือ application ของบริษัทจัดการ ผานชองทางอื่นๆ เชน Smart phone 
/Tablet ฯลฯ ภายใตรายละเอียด หลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานส่ืออินเทอรเน็ตที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2.2.7 หักบัญชี  

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากธนาคารในการใชบริการคําส่ังหักบัญชีเงินฝาก สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีหักบัญชี
เงินฝากได โดยธนาคารที่ใหบริการไดแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารอ่ืนตามที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด ไดทางอินเทอรเน็ต บน website:http://www.thanachartfund.com  

5.2.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  

5.2.3.1 บริษัทจัดการ  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต หรือวิธีการอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ ภายใน
วันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อเทานั้น โดยเช็คหรือดราฟตดังกลาวจะตองลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “บัญชีซื้อ
หนวยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี  

1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  สํานักชิดลม  001-3-00417-4  
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาเพลินจิตทาวเวอร  285-0-01087-9  
3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สํานักรัชโยธิน   111-3-03734-0  
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   สาขาถนนหลังสวน   082-1-08292-7  
5. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   สาขาเพลินจิต   205-3-03201-3  
6. ธนาคารออมสิน    สาขาราชประสงค  000000043935 

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดใหเปนบัญชีที่รับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของ  
ผูส่ังซ้ือ เพื่อความสะดวกในการติดตอไวดานหลังเช็คหรือดราฟตนั้นดวย  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูลเก่ียวกับบัญชีที่รับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวโดยไมถือวา
ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยจะแสดงขอมูลที่เปนปจจุบันในหนังสือชี้ชวนสวน
สรุปสาระสําคัญ  

ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัท
จัดการไมได และผูส่ังซื้อที่ไดทําการส่ังซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการ
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

ยกเวนในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสงคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางโทรสาร หลังจากที่บริษัทจัดการไดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อแลว บริษัทจัดการจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อไวเปนหลักฐาน 
โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินตามคําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับ
เงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว  

ในกรณีที่การชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับ ผูส่ังซื้อภายใน 15 
วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  

5.2.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต หรือวิธีการอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่รับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อเทานั้น โดยเช็คหรือดราฟตดังกลาวจะตองลง
วันที่ที่ส่ังซ้ือและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “บัญชีซื้อหนวยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี  

1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)   สํานักชิดลม   001-3-00417-4  
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาเพลินจิตทาวเวอร  285-0-01087-9  
3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สํานักรัชโยธิน   111-3-03734-0  
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   สาขาถนนหลังสวน  082-1-08292-7  
5. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   สาขาเพลินจิต   205-3-03201-3  
6. ธนาคารออมสิน    สาขาราชประสงค  000000043935 

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดใหเปนบัญชีที่รับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของ       
ผูส่ังซ้ือ เพื่อความสะดวกในการติดตอไวดานหลังเช็คหรือดราฟตนั้นดวย  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูลเก่ียวกับบัญชีที่รับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวโดยไมถือวา
ปฏิบัติ ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยจะแสดงขอมูลที่เปนปจจุบันในหนังสือชี้ชวนสวน
สรุปสาระสําคัญ  

ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัท
จัดการไมได และผูส่ังซื้อที่ไดทําการส่ังซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการ
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
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ยกเวนในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางโทรสาร หลังจากที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อแลว ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสง
มอบสําเนาใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแก ผูส่ังซื้อไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการได
เรียกเก็บเงินตามคําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว  

ในกรณีที่การชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับ ผูส่ังซื้อภายใน 15 
วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  

5.2.3.3 ATM  

ไมมี  

5.2.3.4 Tele-bank  

ไมมี  

5.2.3.5 ไปรษณีย  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยระบุเปนจํานวนเงินที่ตองการส่ังซื้อแต
ละคร้ังไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าในการส่ังซื้อหนวยลงทุน (ถามี) และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “คําส่ังซื้อหนวยลงทุน” 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวนใหบริษัทจัดการ  

(2) ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุน (โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนเก็บสําเนาคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนฉบับผูส่ังซ้ือ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน) ดราฟต หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของ
นิติบุคคล (แลวแตกรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง ใหบริษัทจัดการทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  

5.2.3.6 Internet  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและไดขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางอินเทอรเน็ตแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่

เว็บไซตหรือ application ของบริษัทจัดการ ผานชองทางอื่นๆ เชน Smart phone /Tablet ฯลฯ ภายใตรายละเอียด หลักเกณฑ 

เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานส่ืออินเทอรเน็ตที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.3.7 หักบัญชีเงินฝาก  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากธนาคารใหใชบริการคําส่ังหักบัญชีเงินฝาก สามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือผานส่ืออินเทอรเน็ต โดยวิธีส่ังหักบัญชีเงินฝากได โดยธนาคารท่ี
ใหบริการ ไดแก ไดแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารอ่ืนตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดของบริษัทจัดการ  
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5.2.4 การจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว 
ยกเวนในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตาม
วันที่ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนท่ีเสนอขายคร้ังแรกกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขาย
กอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการ
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ในกรณีที่มีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา  

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรก  

5.2.5 การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ปรากฏเหตุกรณีการส่ังซื้อ
หนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามขอ 5.2.4  

บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซ้ือทางไปรษณียลงทะเบียน
ใหแกผูส่ังซ้ือ ตามที่อยูที่ระบุในคําขอใชบริการกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  

5.2.6 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

(1) เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรกหากปรากฏกรณีดังตอไปนี้ ใหการอนุมัติใหจัดต้ัง
และจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลง 

(1.1) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป มีการจาํหนายหนวยลงทุนใหผูลงทุนไดไมถึง 35 ราย หรือ 

(1.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยุติโครงการ เนื่องจากขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย แตมีมูลคาหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท หรือ 

(1.3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหนวยลงทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ อันเปนเหตุใหสํานักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมและการแกไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแจงใหสํานักงานทราบกรณีตามวรรคหน่ึง (1.1) ภายในสิบหาวันนับแตวันปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนดังกลาว 
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เม่ือปรากฏกรณีตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน และผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
เงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น 
ตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน   

โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนได
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่
ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงนิจํานวนดังกลาวไดครบถวน 

(2) ในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจัดต้ังและจัดการ
กองทุนรวม และยุติการขายหนวยลงทุนองกองทุนรวมกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว  

 โดยบริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
หนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดต้ัง
และจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวไดอันเน่ืองจากความผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 
7.50 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  

หรือดําเนินการอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือผอนผันใหดําเนินการได 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคําส่ังซื้อใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทําใหเกิด
ความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงดานภาษี หรือความเส่ียงตอช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นๆ โดยไมจําเปนตองแจงผูส่ังซื้อกอนการดําเนินการ  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ หรือไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อ หรือส่ังสับเปล่ียน ที่
ไมไดมีสัญชาติไทย โดยไมจําเปนตองแจงผูส่ังซื้อกอนการดําเนินการ   

(5)  กรณีที่บริษัทจัดการ สามารถขายหนวยลงทุนไดเต็มตามจํานวนเงินทุนโครงการของกองทุนแลว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปดการเสนอขายหนวยลงทุนกอนวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก โดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา 

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ หรือไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อ หรือส่ังสับเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดที่ทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง
ดานภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน    

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  

ในการส่ังซื้อหนวยลงทุน ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “คําขอเปดบัญชีกองทุนรวม” (เฉพาะผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนกองทุนรวมท่ีจัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเปนคร้ังแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน โดยผูส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนจะตองลงลายมือชื่อในคําขอเปดบัญชีกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะพิจารณาใชเปนหลักฐานในการ
ซื้อและ/ หรือขายคืนหนวยลงทุน หรือเปนหลักฐานในการแสดงตนเพ่ือการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
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และ/ หรือเพื่อใชในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถือหนวยลงทุนที่แสดงมติเม่ือตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผูถือ
หนวยลงทุน พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

(1) กรณีบุคคลธรรมดา  

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ ซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง (กรณีชาวตางประเทศ)  

(2) กรณีนิติบุคคล  

(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง  

(ข) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง  

(ค) บัตรตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองความถูกตอง  

(จ) หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนพรอมสําเนาบัตรประชาชนของ 
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา จะตองลงนามรับรองโดย     
ผูมอบอํานาจดวย  

ท้ังนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางโทรสาร พรอมสําเนาเอกสารแสดงตนที่รับรอง
สําเนาถูกตอง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล (แลวแตกรณี) ใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทางโทรสารดวย  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : ไมมี 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : ไมมี  

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : - 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงส่ังขายคืนหนวยลงทุนและยินยอมใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนจํานวนเงินไมเกินจํานวนเงินที่
กองทุนอาจไดรับจากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน  

ท้ังนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไมนํามาบังคับใชสําหรับการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเม่ือกองทุนครบกําหนดอายุกองทุน 
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เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุกองทุนและดําเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนใหผูถือหนวยลงทุนนั้น บริษัท
จัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้  
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการจากผูถือหนวยลงทุนแลว และถือวาไมปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น รายละเอียดดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการจะนําเงินทั้งหมดที่ไดจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนตอ
ยังกองทุนเปดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือวาไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการจากผูถือหนวยลงทุนแลว และถือ
วาไมปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น 

(ข) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใหผูถือหนวยลงทุนสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติตามขอ (ก) ได โดยผูถือหนวยลงทุนตองแจงความประสงคมายังบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษร ตาม
แบบฟอรมหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยตองแจงลวงหนาเปนเวลาไมนอย
กวา 7 วันทําการ กอนวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตใหดําเนินการ
เปนอยางอื่นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ หรือไมดําเนินการตามคําส่ังเปล่ียนแปลงวิธีการรับเงิน
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ในการดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงความถ่ีในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญกอนการเสนอขายหนวยลงทุน และจะแจงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบภายใน 30 วันนับต้ังแตวันส้ินสุดการเสนอขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในวันครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหักคาใชจายและ
กันสํารองคาใชจายที่เก่ียวของของกองทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน  

โดยบริษัทจัดการจะใชรายชื่อผูถือหนวยลงทุน ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกลาว โดยจะปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อพักการโอนหนวยลงทุนสําหรับการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกลาวต้ังแตวันทําการท่ี 3 กอนวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจนถึงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงกําหนดการดังกลาว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการ  

(2) เม่ือบริษัทจัดการไดรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกลาวแลว นายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนพรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย และบริษัทจัดการจะ
ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจาก
วันที่บริษัทจัดการคํานวณมูลคาและราคาดังกลาวเวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการขอผอนผันระยะเวลาการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุนภายในหาวันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาและราคาดังกลาว
ตามที่ไดรับการผอนผัน  
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(ข) บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”  

ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายลดลง แตไมถือ
วาเปนการจายเงินปนผล  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ตามรายละเอียดในขอผูกพัน หัวขอ “การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน”  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ รวมถึงวิธีการชําระเงิน
ที่ไดจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนขางตน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการอนุมัติ บริษัทจัดการจะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติตามรายละเอียดขางตน 
สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่ไดแสดงความประสงคที่จะลงทุนในกองทุนตอไปและไมใหบริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกลาว โดยผูถือหนวยลงทุนตองแจงบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษร ตามแบบฟอรมหรือเอกสารอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการกําหนด ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติงวดถัดไป และ
บริษัทจัดการจะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติตามความประสงคของของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
จนกวาบริษัทจัดการจะไดรับแจงการเปล่ียนแปลงความประสงคจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร ตาม
แบบฟอรมหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ 

เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่การรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนดังกลาว มีผลใหจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนนอยกวามูลคา
หนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า (ถามี) หรือในกรณีที่จํานวนเงินที่ไดรับจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีมูลคา
นอยกวา 1,000 บาท หรือนอยกวา 0.25 บาทตอหนวยลงทุน หรือในกรณีที่กองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนนอยกวามูลคาที่
ตราไวของหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น  

(2) บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชําระเงิน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจงสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนา 15 วัน กอนวันเปล่ียนแปลง ที่ที่ทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใชในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

เงื่อนไขอื่นๆ  

ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป 
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  
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บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะแจงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับต้ังแตวันส้ินสุดการเสนอขายหนวยลงทุน  

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : - 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

8. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  

8.1. ชองทางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน: -  

8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพิ่มเติม:  

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรับ
หนังสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และ  /หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด(ถามี) ไดที่ ที่ทําการทุก
แหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ในวันและเวลาทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือชองทาง
อื่นที่บริษัทจัดการอาจแจงเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดโดยกรอกรายละเอียดในคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุน และ  /หรือเอกสารอ่ืนใดที่ บริษัทจัดการกําหนด พรอมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการกําหนด(ถามี) โดยนําสงเอกสารดังกลาวไดที่บริษัทจัดการหรือ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และสามารถดําเนินการไดตามวิธีการตอไปนี้  

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
หรือ เงินที่ไดจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น  เพื่อชําระเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ดวยวิธีหักกลบ  สามารถส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ไดในวันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน  ตามวิธีการในหัวขอการเสนอ
ขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการยกเวนขอกําหนดเร่ืองมูลคาขั้นตํ่าในการส่ังซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนนี้  

ผูถือหนวยลงทุนที่ไดส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลว  จะเพิกถอนการสับเปล่ียนหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนหรือ
เงินที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  และ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  ในกรณีที่คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใดมีผลกระทบ
ตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  และกรณีตามหัวขอการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
คําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  และ /หรือตามหัวขอการหยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

หากบริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เก่ียวของกับการสับเปล่ียนหนวยลงทุน เชน การ
เปล่ียนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน เปนตน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน หรือ
เพื่อประโยชน หรือลดความเส่ียงแกกองทุนโดยรวม  บริษัทจัดการจะปดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวลวงหนา 
7 วัน กอนวันเปล่ียนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช
ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
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9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรพัยสินอ่ืนแทนเงิน : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินและจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน และถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว 

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาว
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 

(2)  ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา 

ทั้งนี้ การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแต
ไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

(2)  แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน 
ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

(3)  แจงการเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนหรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได 

(4)  ในระหวางการเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําส่ังขายคืน
กอนหลัง 
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11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง :  
1. บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซื้อคําส่ังขายคืน 

คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณดัีงตอไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของ

ผูดูแลผลประโยชนแลว 
(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยาง

สมเหตุสมผล   
(ข)  ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ การไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปล่ียนหนวย

ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) 
หรือ (ค) จะไมเกินหนึ่งวันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 
(ก)  ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(ข)  มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง

ดังนี้ 
1)  การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2)  การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
3)  การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ 

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปล่ียนแปลงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการ
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จัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 
วันทําการ 

(6)  อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 

2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ 1. และบริษัทจัดการประสงคจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือ
คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับ
ซื้อคืน หรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือ
หนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ดวยวิธีการใดๆ โดยพลันดวย 

(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอม
ทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน ไมสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ตามขอ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังนี้ กอนการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขาย
คืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
(ก) รายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับ
คําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน 

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปด
ขาย รับซื้อคืน หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
ทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจหยุดคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนก็ได  

บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตาง
จากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่
ถูกตอง ทั้งนี้ โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอ
ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน 
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12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุด
รับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต
รวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุด
รับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได  

13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  

1. บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลท่ีซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ หรือไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อ หรือส่ังสับเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดที่ทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง
ดานภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน  

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หาก
การโอนหนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความ
เส่ียงดานภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน   

14. การจายเงินปนผล :  

14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล : - 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : ไมมี 

15. คาธรรมเนยีมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ไมเกินรอยละ 2.675 ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

คาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายท้ังหมดที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน ที่ระบุไวในโครงการและ
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ 
วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถามี) 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
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15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.873 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : ในกรณีที่มูลคาของกองทุนในขณะจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมมีมูลคานอยกวาหาสิบลานบาท 
หรือในกรณีที่มูลคาของกองทุนในขณะจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมมีมูลคาไมนอยกวาหาสิบลานบาท หากตอมา
กองทุนมีมูลคาลดลงนอยกวาหาสิบลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรารอยละของ “มูลคา
ทรัพยสินสุทธิ”ของกองทุน โดยในกรณีหลัง คาธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บขางตน จะเปนอัตรารอยละท่ีไมสูงกวาอัตรา
รอยละของคาธรรมเนียมเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในชวงเวลาท่ีกองทุนมีมูลคาไมนอยกวาหาสิบลานบาท โดยคํานวณตาม
มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน 

หมายเหตุ  “มูลคาทรัพยสินสุทธิ” หมายถึง มูลคาที่เกิดจากมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดของ
กองทุน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้โดยยังไมไดหักรายการตอไปนี้ ไดแก คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไมไดมีการคํานวณและ/หรือยังไมไดมีการบันทึกเปนหนี้สินจนถึงวันที่คํานวณ 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถามี) 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

(1) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.054 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจายดังกลาว) 

(2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพยและ/หรือผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

คาใชจายอื่นของผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพยและ/หรือผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการ
ลงทุนในตางประเทศ ตามที่จายจริง เชน คาใชจายในการทําธุรกรรมตอรายการ (Transaction fee) คา SWIFT Telex 
คาใชจายในการสงไปรษณีย การโอนเงิน เปนตน 

(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจายดังกลาว) 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถามี) 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจายดังกลาว) 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถามี) 

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี  

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี  

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่นๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถามี) 

คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที่จายจริง มีดังตอไปนี้  

(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุนดังกลาว โดยรวมอยูในคาธรรมเนียม
การจัดการรายป) 

(1) คาอากรแสตมป คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยหรือตราสารตางๆ คาใชจายในการโอนหลักทรัพยรวมทั้งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเปนเจาของหลักทรัพย เชน คาใชจายในการเบิกใบหุนกู คาใชจายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนนายทะเบียน เปนตน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารตางๆ  

(2) คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ 
คาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ 
คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่ไมใชทางไปรษณีย 

(3) คาธรรมเนียมผูชําระบัญชี คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุน คาใชจายในการสอบบัญชี
เม่ือเลิกกองทุน คาใชจายในการเฉลี่ยหรือชําระเงิน หรือทรัพยสินอื่นคืนแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกกองทุน คาใชจายใน
การจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคาใชจายอื่นๆ ในระหวางการชําระบัญชีและเลิก
กองทุน  

(4) คาใชจายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหน้ีใดๆ ของกองทุน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ดานกฎหมายตางๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึง คาใชจายอันเก่ียวเนื่องกับการรับชําระหน้ี
ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีตามตราสารแหงหนี้ และ คาธรรมเนียมผูประเมินทรัพยสินและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในการประเมินทรัพยสินอื่น  

(5) คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน  

(6) คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และคาแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน แบบฟอรมคําขอใชบริการกองทุนเปด 
คําส่ังซื้อหนวยลงทุน คําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
(Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) รายงานการถือหนวยลงทุน และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เก่ียวกับกองทุน รวมถึงคาใชจายใน
การแปลเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ 

(7) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจายดานการตลาดอื่นๆ คาใชจายดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 
0.803 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสิน โดยกองทุนจะทยอยตัดจายคาโฆษณาตาม
ระยะเวลาของประโยชนที่ไดรับ หรือบริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดระยะเวลาท่ีใชในการตัดจายที่เหมาะสม โดย
ระยะเวลาดังกลาวจะไมเกิน 1 ป นับต้ังแตวันที่เกิดคาโฆษณานั้น  

(8) คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และคาใชจายในการนําสงหนังสือบอกกลาว ประกาศซ่ึงรวมถึงการลงประกาศตางๆ ใน
หนังสือพิมพรายวัน รายงานตางๆ หรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุนและบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับ กองทุนที่บริษัทจัดการ
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จัดทําขึ้นหรือมีหนาที่จัดทําขึ้นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือ
กฎหมายกําหนด  

(9) คาใชจายในการจัดต้ังและเก็บรักษาฐานขอมูลและสถิติขอมูลของผูถือหนวยลงทุน  

(10) คาใชจายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพยสินที่อยูในประเทศและตางประเทศ คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 

(11) คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชน ที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยสวนรวม หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถามี)  

(12) คาใชจายในการออกเช็คคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และรวมถึงการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเขาฝาก
ในบัญชีเงินฝากของ ผูถือหนวยลงทุน  

(13) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย คาใชจายดานกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของ
กองทุน คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม คาใชจายตางๆ 
ในการประสานงาน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเล้ียง คาประกันการเดินทาง
เปนตน 

(14) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุน รวมถึงคาใชจายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(15) คาใชจาย คาธรรมเนียม คาเช็ค คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank charge) และหรือคาภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเก่ียวเนื่องกับ
การลงทุนหรือมีไวในทรัพยสินหรือหลักทรัพยทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เชน การดําเนินงาน (Arrangement fee) 
การจัดหาใหไดมา รับมอบ สงมอบ คาปดโอนหลักทรัพย ดูแล เก็บรักษา ปองกันผลประโยชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือ
ภาษีอื่นใดที่เก่ียวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ (ถามี) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เก่ียวกับการชําระราคา รับ
ชําระราคา คาธรรมเนียมสําหรับการใชบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพย (Settlement Advance/ 
Contractual Settlement) จากผูรับฝากทรัพยสินตางประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย 
คาธรรมเนียมในการทํารายการ คาบริการพิเศษที่เก่ียวของกับการตรวจสอบการลงทุน คาใชจายของผูดูแลผลประโยชน
ในการติดตอกับบุคคลภายนอก คาธรรมเนียมและคาใชจายในการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การโอนเงิน 
คาใชจายของศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศในการใหบริการ คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก่ียวของกับการปองกัน
ความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอื่นใดที่เก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ 
เชน สัญญา Forward, Swap, Future และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายและคาธรรมเนียม
อื่นใดเพื่อใหกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนตน โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนตามที่จายจริง 

(16) คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไขโครงการ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน 
คาใชจายในการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนฯลฯ  

(17) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากผลตางระหวางอัตราแลกเปล่ียนและวิธีการคํานวณคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ 
กับจํานวนเงินที่จายชําระจริง 
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ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเก็บจากกองทุน ตามขอคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน หมายความ
รวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นที่เก่ียวของกับการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจายหรือคาธรรมเนียมตามหัวขอ 15 รายการใดรายการหนึ่ง หรือ
หลายรายการ 

การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
(ถามี) 

หมายเหตุ : - 

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Switching Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกิน 53.50 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวยหรือเศษของ 1,000 หนวยหรือตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถามี)  

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกิน 53.50 บาท ตอรายการ หรือตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด  

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถามี) 

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

(1) คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด
เปนการทั่วไปในการใหบริการโอนเงิน  

(2) คาธรรมเนียมการขอเปล่ียนช่ือ-สกุล ที่อยู การออกเช็คคาขายคืนหนวยลงทุนใหมในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนแจงขอมูลบัญชีเงินฝากไมครบถวนถูกตอง ทําใหไมสามารถนําฝากเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุนได การออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือรายงานการถือหนวยลงทุน
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ใหมแกผูถือหนวยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวย
ลงทุน คาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินหรือกรณี
พิเศษอื่นๆ โดยนายทะเบียนหนวย ลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุน
กําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการลักษณะดังกลาว  

หมายเหตุ  

อัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน และ
คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน เปนอัตราที่รวมภาษี มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน (ถามี) 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2.1. ขอ 15.2.2. (1) และขอ 15.2.3. จะคํานวณเปนรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเปนรายเดือน ภายใน 5 วันทาํการถัดไปจากวันส้ินเดือน 

คาใชจายในการดําเนินงานท่ีเรียกเก็บตามขอ 15.2.6. จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจาย
ทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉล่ียเทากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะไดรับประโยชนจากคาใชจายน้ัน 
ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ใชในการคํานวณคาใชจาย เปนมูลคาทรัพยสินในสกุลเงินบาท 

15.5. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาม ขอ 15.2 และ ขอ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้  

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและได
ดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทํา
การนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว  ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการท่ี
เหมาะสมอันทําใหม่ันใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัท
จัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน    

 การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดังกลาวเม่ือบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลว 

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีระบุไวในโครงการ 
บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และ
ตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําใหม่ันใจไดวาผู
ลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
และ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุนทกุแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น 

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราข้ันสูงของคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได  
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้ 
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตรา

ขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว 

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้น
สูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษ 

ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหน่ึง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ 
15.5.3 การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

15.6. หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจายหรือคาธรรมเนียมตามหัวขอ 15 รายการใด
รายการหนึ่ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการรายป 

คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุน เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคา 

เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุง 

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง:  

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน : ตางประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตองใชอัตราแลกเปล่ียนในการคํานวณ บริษัทจัดการจะใชหลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนที่เก่ียวของ หรือโดยหารือรวมกับผูดูแลผลประโยชน  

2.  บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้  
(1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนอยางนอยในวันดังนี้ 
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  (ก) คํานวณทุกส้ินวันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน 
 (ข) คํานวณทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน และประกาศภายในวันทําการถัดไป 
 (ค) คํานวณทุกส้ินวันทําการสุดทายของแตละเดือน และประกาศภายในวันทําการถัดไป 
 (ง) คํานวณทุกส้ินวันที่ปรากฎเหตุการณที่นาเช่ือไดวาจะมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิหรือมูลคาหนวยลงทุน  
             อยางมีนัยสําคัญ และประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(2) คํานวณและประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนอยางนอยในวันดังนี้ 
 (ก) คํานวณทุกส้ินวันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน 
 (ข) คํานวณทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนโดยใชมูลคาหนวยลงทุนของวันดังกลาวเปนเกณฑในการคํานวณ 
             ราคา และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ี
คํานวณน้ัน  

การประกาศมูลคาและราคาตามขอ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้  

 (1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3 และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม ไดแก การประกาศทาง
หนังสือพิมพ หรือการประกาศทางเว็บไซต เปนตน และภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได  

 (3) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน  

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือจํานวน
หนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล  

(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณ ราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวย
ลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 
ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตใหใช
ผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปน
ทรัพยสินของกองทุนเปด  



 

กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36   51 
 

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ทางหนังสือพิมพ หรือการ
ประกาศทางเว็บไซต ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ในกรณีมีเหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาประกาศขอมูล
ดังกลาวดวยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อใหผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

1. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคาหนวย
ลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสง
รายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และ
จัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้  

(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  

(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหน่ึงมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวย
ลงทุนคร้ังตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแต
วันที่บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  

2. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแต
รอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตาง
จากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตอง  

(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคา
หนวยลงทุนนั้นไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคา
หนวยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัท
จัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  

(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  

(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวัน
อยางนอยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวย
ลงทุนในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสําเนารายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน 
เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสง
รายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการ
ที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบติัดังนี้  

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลด
จํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู 
แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวน
ซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุน
เปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืน
หนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปน
จํานวนเทากับสวนตางของราคาเพ่ือชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  
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(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึง
มีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวย
ลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชย
ราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน 
ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาว
ไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อ
ชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัท
จัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  

4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไข
ราคาตามขอ 2(3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืน
หนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได 

17. ช่ือผูเกี่ยวของ :  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด  

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไมมี 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : - 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการหัวขอ “ขอกําหนดอื่นๆ” 

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ : - 

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไมมี  
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17.6 ชื่อผูสอบบัญชี  

ชื่อ : นางสาวจินตนา มหาวนิช 

ชื่อ : นางจินตนา เตชะมนตรีกุล   

ชื่อ : นายนิธีพงษ เตชะมนตรีกุล  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  

ที่อยู : บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เลขท่ี 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท 02-678-0750-4 โทรสาร 02-678-0661 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ - เดือน – 

18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ – 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

รายละเอียดวันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก :  

วันส้ินสุดรอบปบัญชี และวันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก คือ วันเลิกกองทุน 

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
19.1  การเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  
 บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา

ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยเปนไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศที่เก่ียวของกําหนด 

19.2 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ในกรณีดังตอไปนี้ 
19.2.1 บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานใหความเห็นชอบแทนการขอมติผูถือหนวยลงทุนก็ได  ทั้งนี้ สํานักงานอาจ

กําหนดเงื่อนไขใหบริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชนในการแกไขโครงการกอนใหความเห็นชอบก็ได 
(1) การเปล่ียนแปลงขอกําหนดเก่ียวกับการขายและการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(2) การเพิ่มชนิดหนวยลงทุนที่ไมทําใหสิทธิที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูเดิมดอยลง 
(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราสวนการลงทุนที่สอดคลองกับ

นโยบายการลงทุน  
(4) การคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือราคารับ

ซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี ตามขอ 16  
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
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การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตองไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหนวยลงทุน ไมทําให
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญหรือเปนประโยชนสูงสุดตอผูถือ
หนวยลงทุนทั้งปวง   

19.2.2 การแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอสํานักงาน นอกเหนือจากขอ 19.2.4 ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับ
ประชาชน และชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานเม่ือสํานักงานไดรับคําขอพรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคํา
ขอที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชนแลว  ท้ังนี้ อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการ
ขอมูล การจดทะเบียน และการย่ืนคําขอตาง ๆ  
เม่ือสํานักงานไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนตามวรรคหนึ่งแลว สํานักงานจะดําเนินการ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
การชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

19.2.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยใชวิธีการขอมติผูถือหนวยลงทุน หากปรากฎวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษมี
จํานวนไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 ใหบริษัทจัดการสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการ
นับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น  

19.2.4 การแกไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบแกไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ือง
ดังกลาว 

 (1) การแกไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใหผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้ 
(ก) การลดมูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือหนวยลงทุน 
(ข) การเพิ่มชองทางในการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ค) การเพิ่มจํานวนผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ง) การเพิ่มความถ่ีของการสงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนในแตละชวงเวลาซ่ึงไมกระทบตอสถานะการ

ลงทุนของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 
(จ) การลดเวลาสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนลวงหนากอนมีการเปดใหขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

 (2) การแกไขเพิ่มเติมที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

 (3) การแกไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถูกตอง 
 (4) การแกไขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน  
 (5) การแกไขเพิ่มเติมเพื่อลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเปด ตามขอ 15.5.1 วรรค 2 

19.2.5  การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการใหกระทําโดยการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
ซึ่งจะ ดําเนินการโดยการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือวิธีการสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุนก็ได 

 ใหบริษัทจัดการแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
รวมทั้งแจงไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคนและเผยแพรในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาตรวจดูได เชน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแตวันที่มติใหแกไข 
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หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนด
ไวในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535  

20. ขอกําหนดอ่ืนๆ :  

20.1  ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้การกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนจะทําเพื่อบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม  

20.2  บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง อาจพิจารณาขอขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูสนใจส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับ        
ผูลงทุนตามคําจํากัดความของกฎหมายหรือตามที่หนวยงานที่มีอํานาจกําหนด ทั้งกอน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแลว ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่น
ที่เก่ียวของ หรือเพื่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของหนวยงานผูมีอํานาจ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะดําเนินการทําความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence : CDD)โดยผูสนใจส่ังซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนมีหนาที่แจงการเปล่ียนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (CDD) ให
บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะดําเนินการตาม
กฎหมายครอบคลุมทั้งการเปดบัญชีเพื่อใชบริการใหม การทําธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปน
ปจจุบันเปนระยะๆ รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ตามที่หนวยงานผูมีอํานาจกําหนดแนวทาง  

20.3  การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม:ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นใน
สวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจะดําเนินการแกไขสัดสวนการถือหนวย
ลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นใหมีจํานวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนับแตวันที่ปรากฏกรณีดังกลาว หรือจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เวนแตเขา
ขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมและหนาที่ของบริษัทจัดการเวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปน
อยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบยกเวนหรือผอนผัน ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได 

20.4  การควบรวมกองทุน  
20.4.1 กองทุนอาจควบรวมกับกองทุนอื่นได เม่ือไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน  ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียง และระดับความเส่ียง
ของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการตองไดรับมติเสียงขางมากของโครงการแตละ
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกลาว 
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(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียง และระดับความเส่ียง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกตางกัน บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษของโครงการแตละกองทุน
รวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกลาว 

การขอมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการและขอผูกพัน
ใหม หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการและขอผูกพันที่รับโอน (ถามี) พรอมทั้งขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อเลิกกองทุน
รวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันดวย 
ในการควบรวมกองทุนไมวาจะเปนการควบรวมระหวางกองทุนปดกับกองทุนปด หรือกองทุนปดกับกองทุนเปด  
หากมีผลใหเกิดกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอนเปนกองทุนเปด บริษัทจัดการจะขอมตผูิถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมที่รับโอนเพื่อแกไขโครงการจัดการกองทุนปดเปนโครงการจัดการกองทุนเปดดวย และหากไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑใน วรรคหนึ่ง ถือวาไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนใน
การแกไขโครงการจัดการกองทุนปดเปนโครงการจัดการกองทุนเปดแลว ทั้งนี้ โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกําหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแกไข
ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม 

20.4.2 การขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 20.4.1 บริษัทจัดการจะสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ขอมติผูถือหนวยลงทุนและการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยเปดเผยขอมูลที่ผูถือหนวยลงทุน
ควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอยางนอยดังตอไปน้ี ใหชัดเจนไวในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ
ดังกลาว 
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เปนปจจุบันกอนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง

จะตองแสดงรายละเอียดเปนรายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จํานวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถามี) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีวาดวยการบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ณ วันทําการสุดทายของสัปดาหลาสุด และผลการดําเนินงาน
ลาสุดของกองทุนรวม 

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกตางของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลักษณะท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีการควบรวมกองทุนแลว โดยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภทและ
วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซื้อหรือผู
ถือหนวยลงทุนและจากกองทุนรวม เปนอยางนอย 

(3) ขั้นตอน สาระสําคัญของการดําเนินการในแตละขั้นตอน และกําหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน 
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุน

รวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน 
(6) การดําเนินการเก่ียวกับการจายเงินปนผล (ถามี) กอนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจายเงินปน

ผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถามี) 
(7) คาใชจายในการควบรวมกองทุน และคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกลาวท่ีจะเรียกเก็บจากผูถือหนวย

ลงทุนและกองทุนรวม (ถามี) เชน คาใชจายในการชําระบัญชี 
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(8) ขอดีและขอเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เชน คาใชจาย ความเส่ียง หรือสิทธิประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งนี้ ตองไมมีลักษณะที่เกินความจริง 

(9) ขอมูลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมไดแสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาใหสิทธิในการออกจากกองทุนรวมกอนวันที่การควบ
รวมกองทุนแลวเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดมอบหมายใหบริษัทจัดการดําเนินการ
ใหผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอนได  

3) ในชวงระยะเวลานับแตวันสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน 
บริษัทจัดการอาจไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ไดรับไวแลว 
หรืออาจหยุดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวได โดยการปดประกาศเร่ืองดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุก
แหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีการประกาศเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน 

ในชวงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทําการสุดทายของแตละ
สัปดาหของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหมีรายงานดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาให
เม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แกไขหรือเพิ่มเติมดังกลาว  

20.5 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission)  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการใชบริการของ
บุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตอง
กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวยอยางไรก็ตาม 
บริษัทจัดการไมสามารถรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (“Soft Commission”) เพื่อ
ประโยชนของบริษัทจัดการได เวนแตเปนการรับผลประโยชนตามเทศกาลท่ีเปนประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่
บริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ไดที่บริษัทจัดการ 

20.6  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถขอดูขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ ไดที่บริษัท
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จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ (ถามี) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอขอมูลดังกลาวไดที่บริษัทจัดการ  

20.7  การมอบหมายการจัดการในสวนที่เก่ียวกับการลงทุนใหบุคคลอื่นกระทําแทน  

20.7.1  บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบหมายการจัดการในสวนที่เกี่ยวกับการลงทุนใหบุคคลอื่นกระทําแทน การ
มอบหมายตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ หรือเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนดหรือที่แกไขเปล่ียนแปลงในอนาคต  

บุคคลที่ไดรับมอบหมายการจัดการดังกลาวตองเปนบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนาทั้งนี้ หากเปนการจัดการลงทุนในตางประเทศ บุคคลที่
ไดรับมอบหมายตองเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทดังกลาวจากจากหนวยงานกํากับดูแล
ดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ International Organization of Securities Commission 
(IOSCO) และบุคคลดังกลาวตองไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  

ในการมอบหมายการจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หรือการปฏิบัติการดานงานสนับสนุน (back office) บริษัท
จัดการจะพิจารณาดวยความระมัดระวังในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
และตองดูแลใหบุคคลดังกลาวดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ในกรณีที่  

บุคคลที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายอีกตอไป บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ยกเลิกการมอบหมายหรือเปล่ียนแปลงผูไดรับมอบหมายโดยไมชักชา  

20.7.2 บริษัทจัดการอาจพิจารณาการมอบหมายงานท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน โดยในการมอบหมาย
งานท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนใหผูอื่น บริษัทจัดการตองรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดย
ขอบเขตงานตองอยูในสถานะท่ีบริษัทจัดการควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติที่เปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่
เก่ียวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

20.8 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติม
โครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ 
การแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือตีความ หรือเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังหรือการ
ตีความหรือการใหความเห็นของหนวยงานผูมีอํานาจ  

20.9   ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานและท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

20.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงต้ังบุคคลในการปฏิบัติการกองทุนรวมตามรายชื่อบุคคลที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
ผูมีคุณสมบัติในการปฏิบัติการกองทุนรวมดังกลาว หรือกรณีที่เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด หรือกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่ดังกลาว เชน ที่ปรึกษา 
ผูสอบบัญชี ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เปนตน เพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการแตงต้ัง รวมถึงแกไขช่ือ
และรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถูกตอง โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติม และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว  
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อยางไรก็ดี ในกรณีที่การแตงต้ังดังกลาวทําใหกองทุนรวมมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาที่กําหนดไวในโครงการ บริษัท
จัดการจะขอแกไขโครงการในสวนของคาใชจายโดยวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่
อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏดวยวาใน
ปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ 
FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะ
เปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี 
คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และ
เงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน
กับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดให
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู รับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่
ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และ
ผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ
ทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไม
สามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวย
ลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนด
และหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
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ของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผู
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ี
ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและ
ตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของ
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวใน
แบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการ
เปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ใน
กรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผู
ถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคํา
ขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคําส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนรายน้ันได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพ่ือ

หลีกเล่ียงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ี

เก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท

จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่

กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 

บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือ

หนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
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21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงนิกองทุนไดตามที่ประกาศกําหนด  
กรณีบริษัทจัดการเปน บลจ. ที่ไมมีการจัดการกองอสังหาริมทรัพยและกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 
(1) กรณีไมสามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได 
    1. ไมใหบริการแกลูกคารายใหม 
    2. ไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิไดมีการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
(2) กรณีไมสามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความตอเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นตน หรือไมสามารถกลับมาดํารง

เงินกองทุนสวนเพ่ิมเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผัน 
    1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกวาจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนไดและไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ใหสามารถ

กลับมาประกอบธุรกิจไดตามปกติ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามปกติ 
    2. ไมใหบริการแกลูกคารายใหม รวมทั้งไมเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมผานทุกชองทางการซ้ือขาย 
    3. เปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดํารง

เงินกองทุนได ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญและตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมกอน และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทําหนาที่
บริหารจัดการกองทุนรวม ตอไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชนเพื่อไมใหกองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในชวงที่มีการดําเนินการ
เพื่อเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายใหมเขาบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนได
สูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ 

อนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดโดยไมเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(interval fund) ซึ่งมิไดมีชวงเวลารับซ้ือคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 30 วันดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้น
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยไมเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในชวงที่จะมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในคร้ัง
ถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังของผูถือหนวยลงทุนเปนคร้ังแรกเทานั้น 

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปน
การทั่วไป:  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป 
และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยา
ความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

ทั้งนี้  กองทุนไมไดมีการประกัน คุมครองเงินตนหรือประกันผลตอบแทน 
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23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหง
กฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน
รวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพัน
ของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงต้ังโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทนุทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปน
สวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

1. บริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด  

ที่อยู (ภาษาไทย): ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ เลขที่ 231 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท 0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5281  Website:http://www.thanachartfund.com  

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

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

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการ
เพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธกีารที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด  

(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมท้ังจัดใหไดมาซ่ึงผลประโยชนที่ไดจากการนํา
ทรัพยสินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน  

(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน (ถามี)  

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่ กองทุนลงทุนหรือมี
ไว เพื่อใหไดรับการชําระหน้ีหรือไดมาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยดังกลาว  

(6) รับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนท้ังหมดที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราว หรือการปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ "การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน”  

(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุน  

(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุในขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”  

(9) ส่ังจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือ       
ผูถือหนวยลงทุนและกองทุน”  
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(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือ          
ผูถือหนวยลงทุนและกองทุน”  

(11) เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”  

(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
หรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ  

(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”  

(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือน
นับแตวันส้ินปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ   

การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

(1)   จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพหรือส่ือบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(2)  เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูล
ดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาว
โดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามวิธีการดังกลาวดวย  

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปบัญชีของกองทุน  โดยไมจัดทํา
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง บริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินป
บัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไข
เปนอยางอื่น  

(17) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการ
นั้น  

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกส้ินวันทําการน้ัน  

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคา
เกินอัตราท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่
หลักทรัพยและ/ หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราท่ีกําหนด  
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(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไข
เพิ่มเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น  

(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชี และจัดสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน 
และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจ
ลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น 

(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบัติของ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน
อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดย
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอน  

(23) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  

(25) แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(26) แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกําหนดในขอ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัท
จัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติให
เปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  
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2. ผูดูแลผลประโยชน:  
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2296-4763-90 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดในโครงการ  

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของกองทุน 
เชน เงินซ้ือหนวยลงทุน และดอกเบ้ียจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของ
กองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการ เม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกตองและ
ครบถวนแลว  

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  

(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาท่ีเปนธรรมในกรณีที่
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่
เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6) จายเงินเฉล่ียคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเม่ือเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบลวงหนาตามสมควร  

(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้  

(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน  

(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานให
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา  

(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหน้ีทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวย
ลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยู  

ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะส้ินสุดลงเม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เม่ือเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว  
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(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบ้ีย การ
เปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแล
ผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร  

(10) จัดทาํรายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ  

(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหนาย 
หลักทรัพย ดอกเบี้ย และอื่นๆ  

(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว  

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน  

(ง) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน  

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผู
ถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งใน
ปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด 

(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด 
หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเก่ียวกับเร่ือง
ดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณ ดังกลาว 

(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด 

(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทํา
การปดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ  

(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของ
กองทุน  

(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก ผูถือหนวยลงทุนที่ไดมี
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทนุ กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(17) แจงการเล่ือนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ  
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(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เก่ียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี
หรือรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินป
บัญชีของกองทุน (ถามี) 

(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตาม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุน
ในแตละวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 

(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระ
ผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 

(22) รับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน  

(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของ
ผูดูแลผลประโยชน 

(24) ดําเนินการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  

(25) ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําส่ังของบริษัทจัดการ โดยจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา  

(26) นําสงภาษีที่เก่ียวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) 

(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนํา
ทรัพยสินไปลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะม่ันคงและมีศักยภาพในการ
ดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่
ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น 

(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไม
เกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติใหแกผูดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูดูแล

ผลประโยชนรายใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง

ความถูกตองและครบถวนของส่ิงที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน  
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ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือ

หนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได  

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไมวาการกระทํานั้น

จะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปน

ผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยาง

เพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน 

ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติ ใหผูดูแล

ผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  

เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  

การเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้  

(1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน โดย

บอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือ

บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณ

อักษรไมนอยกวา 30 วัน  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะ

มีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําส่ัง

ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแล

ผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ัง

ผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน  

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล

ผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาว

ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จส้ิน 
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ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะขออนุญาต

เปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และ

เม่ือไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน    

(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่

กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอก

เลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอย

กวา 15 วัน  

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐาน

ทั้งหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวม

ตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดเปนไปโดยเรียบรอย

โดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนให

กระทําได หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา

แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได  

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ  

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2296-4763-90  

และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด 

3. ผูสอบบัญชี :  

ชื่อ : นางสาวจินตนา มหาวนิช 

ที่อยู : บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เลขท่ี 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท 02-678-0750-4 โทรสาร 02-678-0661 

ชื่อ : นางจินตนา เตชะมนตรีกุล   
ที่อยู : บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เลขท่ี 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท 02-678-0750-4 โทรสาร 02-678-0661 
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ชื่อ : นายนิธีพงษ เตชะมนตรีกุล 

ที่อยู : บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เลขท่ี 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท 02-678-0750-4 โทรสาร 02-678-0661 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 

4. นายทะเบียนหนวยลงทุน:  

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด  

ที่อยู : ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ เลขท่ี 231 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

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

5. ผูจัดจําหนาย:  

ชื่อ : - 

ที่อยู : - 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน:  

ชื่อ : ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท 0-2217-8000  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเปนอยางอื่น 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

(1) ไดรับคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับการทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถามี) ตามที่ระบุในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามขอกําหนด และเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา
แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(3) จัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนหรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนที่จําหนายตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(4) แจกจายหรือรับเอกสารเก่ียวกับการขอใชบริการกองทุนเปดและการส่ังซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุน  

(5) รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนแกผูที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุน  
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(6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน  

(7) สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

(8) ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มี
ผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ  

(9) ปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการโฆษณาเพ่ือจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด  

(10) ทําการอื่นใดที่เก่ียวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน  

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

ช่ือ : - 

ที่อยู : - 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 

8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไมไดเปนผูดแูลสภาพคลอง) :  

ชื่อ : - 

ที่อยู : - 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 

9. ที่ปรึกษา :  

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน:  

ชื่อ : - 

ที่อยู : - 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) : - 

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) : - 

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมปีระกัน) :  

ไมมี 
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11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ : - 

ที่อยู : - 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการหัวขอ “ขอกําหนดอื่นๆ”  

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : - 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 

13. สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน:  

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน" 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล : ไมมี 

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
โดยมีวิธีการโอนหนวยลงทุน ดังนี้  

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมาย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีสํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอน
ไมไดเปนผูใชบริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และย่ืน
ตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน  

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคล
จะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจ
กระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน    

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และ
หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ 
ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอมหลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน  

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ      
ผูโอนและผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด  
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13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :  

1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

2.  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หาก
การโอนหนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความ
เส่ียงดานภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไข
เพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เปนไปตามขอ  “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ” 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไม
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติ
เห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได  

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ  “การชําระบัญชี
กองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิก
โครงการ” 

13.7. สิทธิประโยชนอื่นๆ :  

สิทธิในการเปล่ียนประเภทของหนวยลงทุน เนื่องจากหนวยลงทุนของกองทุนเปนประเภทระบุชื่อผูถือ ผูถือหนวยลงทุนจึงไมมี
สิทธิในการขอเปล่ียนประเภทของหนวยลงทุน  

13.8. อื่นๆ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ การที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซ่ึงลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมโดยชอบ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไม
เกินไปกวาสวนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบ
แทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้นๆ ดวย  
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14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ:  

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกช่ือผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวย
ลงทุนต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกช่ือผูถือหนวยลงทุน
เหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการ
กองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน  

(2) เม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง ไดรับคําส่ังซ้ือพรอมเอกสารประกอบ ที่
สมบูรณครบถวน และไดรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนภายในวันทําการซ้ือหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง ไดทํารายการซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนมีหนาท่ีมารับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยาง
อื่นได   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ังเปน
ผูดําเนินการดังกลาวตามวรรคหน่ึง  หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียน   

(3) การส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซ้ือจะสมบูรณตอเม่ือคําส่ังซ้ือถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวย
ลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพ่ือจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซ้ือแลว โดยสิทธิของผูถือหนวย
ลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือขาย สับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  

(4) เม่ือผูถือหนวยลงทุนซ้ือและหรือขายคืน และหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนแตละคร้ัง และบริษัทจัดการไดทํารายการ
ดังกลาวสมบูรณแลว ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูล
เปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําไดต้ังแตวันทําการถัดจากวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง ทํารายการน้ันๆ สมบูรณแลว (ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง ) เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได   

(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของ
กองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือ
หนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน  

(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
หรืออนุญาตใหดําเนินการได เทานั้น  
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(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุน
จะตองทําการทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/ 
หรือรายงานการถือหนวยลงทุน 

เง่ือนไขอื่นๆ  

หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกช่ือผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวย
ลงทุนต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกช่ือผูถือหนวยลงทุน
เหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการ
กองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน  

(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก 
“หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกคร้ังที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวย
ลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูส่ังซื้อหรือ
ผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแต
วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุนที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง  

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรอง
ขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษ
อื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน  

(ข) ผูถือหนวยลงทุนย่ืนคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียน
หนวยลงทุน  

(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนกรอกในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออก
ใบหนวยลงทุน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใด
ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมี
ผลสมบูรณตามกฎหมาย  
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(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบ
คืนแกนายทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืน
หนวยลงทุนดังกลาวได  

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการ
ใหเปนปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางท่ีเหมาะสม เชน 
ทางไปรษณีย หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน 
ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว 

(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตอง
ทําการทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือ
รายงานการถือหนวยลงทุน  

(6)  บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปล่ียนแปลง ที่ที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง  

และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่
จะใชรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะน้ัน โดยจะ
เปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการ
ดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง โดยไมชักชา  

และเม่ือบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปล่ียนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะน้ัน เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบเดิม 

(7)   บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต  โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อให  ผูถือหนวยลงทุนสามารถใช
อางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวย
ลงทุน  

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ไมมี 
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16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้  

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  

16.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้  

16.1.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ได
จากการรับชําระหน้ี มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชําระหน้ีในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีตกลงรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวแทน
เงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง
รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น  

16.1.3   เม่ือมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับต้ังแตวันถัด
จากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันทาํการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดเฉล่ียเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผัน
ระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเปนอยางอื่น  

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละคร้ังตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ได
จากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิ
ดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมี
การจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีจนครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจาย
ในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็
ได 

16.1.4    เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหน้ีตาม
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวา
การถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผล
และความจําเปนในการรับชําระหนี้  

16.2.2  เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
ตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวาง
ที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ดังกลาว  

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ใน
การดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม  

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น  

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน:  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมท้ังการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิ
ใดๆ แกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตาม
กฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีที การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนวาดวยหลักเกณฑเกี ยวกับขอจํากัดการถือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที ของบริษัทจัดการ 
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(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที เสนอขายตอผูลงทุนที มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือ
หนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญหรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวน
แตเปนการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว 

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน : 
18.1  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของกองทุนรวม  
18.2  ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอ 18.1  ใหมีขอยกเวนไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1)  กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนบุคคลดังนี้  
  (ก) กองทุนดังนี้    

(1)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(2)   กองทุนประกันสังคม 
(3)   กองทุนการออมแหงชาติ 
(4)   กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 
(5)   กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
(6)   กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
(7)   กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (1) ถึง (6) 
(8) กองทุนตางประเทศที่มีลักษณะตาม (1) ถึง (7) 

(ข)  นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรค 1 ขอ 18.2 (1) (ก) ซึ่งไมอยู
ภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  

(ค) บุคคลซ่ึงลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโครงการระหวางประเทศโดยเปนการลงทุนใน
ตางประเทศของผูลงทุนที่มิไดมีสัญชาติไทยหรือผานบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือ (omnibus account) 

 (ง) บุคคลอื่นที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 
(2) กรณีที่เปนการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถวนตามขอ 18.3 ดังนี้ 

(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูลงทุนรายใหญหรือผูดูแลสภาพคลองที่ไดรับการ
แตงต้ังจากบริษัทจัดการ 
“ผูลงทุนรายใหญ” และ “ผูดูแลสภาพคลอง” ตาม (2) (ก) ใหหมายความถึง ผูลงทุนรายใหญและผูดูแล
สภาพคลอง ตามที่กําหนดไวในประกาศที่เก่ียวกับการจัดต้ังและการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ข)  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหนวย
ลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกลาว 
“เงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ” ใหหมายความดังนี้ 
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพรับโอนจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพรับโอนตอเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น 
3.  ผลประโยชนอันเกิดจากเงินตาม 1. และ 2. 
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 (ค)     กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเปนการถือหนวยลงทุนที่มีระยะเวลาติดตอกันไมเกิน
หนึ่งป  เวนแต ไดรับผอนผันจากสํานักงานเนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชนโดยรวม
ของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวเปนสําคัญ 

18.3 กองทุนรวมที่จะไดรับการยกเวนตามขอ 18.2 (2) ตองมีลักษณะครบถวนดังตอไปนี้ 
(1)   การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ตองมิไดเปนไปโดย

มุงแสวงหาประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากประโยชนทั่วไปที่พึงไดรับจากการลงทุน เชน เงินปนผล หรือสิทธิออกเสียง 
เปนตน  

(2)   มีกระบวนการที่ทําใหม่ันใจไดวาผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผูถือหนวยลงทุนที่ถือเกินกวา
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ซึ่งอาจกระทบตอการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได 

18.4 เงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  
 เงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการ ดังตอไปนี้ 

 (1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

 (2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผล (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิ

รับเงินปนผลในสวนที่ถือเกินนั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
และหนาที่ของบริษัทจัดการ 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน  
(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและ

แยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

  (3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไม
นับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคล
ใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
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19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:  
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการ

กองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให

ดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายใหถือวามตินั้นเสียไป 
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษ
ของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุนซ่ึงเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงสง
หนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน
นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศน้ีแลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 

 (1)  ในกรณีท่ีเปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวย

ลงทุนไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ 

แลวแตกรณี 

 (2)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขาง

มากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 

 (3)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 

20. วิธีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน:  
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไป
ตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดย
อาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติพิเศษของผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งนี้ เร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง 

(ก) ขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
(ค)  ขอกําหนดเก่ียวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น  
(ง) ขอกําหนดเก่ียวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี

กองทุนรวมมีประกัน และขอกําหนดเก่ียวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวย
ลงทุนเสียผลประโยชน 

(จ) เร่ืองที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทนุอยางมีนัยสําคัญ 
การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปน้ี ใหมีผลผูกพันเม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไม
ตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
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(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติมโดย
ไดรับมติโดยเสียงขางมากหรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแต
กรณี หรือ 

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และ
ไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด 
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน 
พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอม
ทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม 

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ัง
กองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา  โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

ทั้งนี้ กองทุนไมไดมีการประกัน คุมครองเงินตนหรือประกันผลตอบแทน 

22. การเลิกกองทุนรวม:  
22.1.  เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  
 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เม่ือปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน 

ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการ
รักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด  
(3)  เม่ือมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   

(4)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปน
จํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการ
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน 

22.1.2. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวน กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน  

22.1.3. เม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของ
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จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน  
22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ

กองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือ
กรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงสูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนจะลงทุนมี
ความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ 

22.1.5. เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ 
22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป หาก

ปรากฏกรณีดังตอไปน้ี เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปน
อยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได 
(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งใน

สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษทัจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดย
รูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาอาจมีการจัดต้ัง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลท่ีเก่ียวของทํา
การชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเช่ือไดวาการจัดต้ังกองทุนรวมเปนการจัดต้ัง
กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือ
ดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อใหกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป
อยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานส่ังได หรือดําเนินการแลวแตไม
สามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง 

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ 
22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจดัต้ังและจัดการกองทุนรวมได 

(1)   มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(2)   มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอ
ขายหนวยลงทุน  
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(3)   ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(4)   บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
ตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขายหนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) 
ใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น 
ตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคา
จองซ้ือและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้น 
จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
ภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที 

22.1.10   บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เม่ือสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานักงาน
มีคําส่ังเพกิถอนการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 

22.1.11 เม่ือบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืน
หนวยลงทุนเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะ
เปนประโยชนตอผู ถือหนวยลงทุนโดยรวม   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่ กําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนสวนบุคคล 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  
 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เม่ือปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตาม 22.1.1.  
(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปน

หนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 
22.1.1.  

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏ
เหตุตาม 22.1.1. เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ  

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1. และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการ
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เลิกกองทุนเปดนั้น  
เม่ือไดดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (3) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  
ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุน
ดังตอไปนี้  

 (1) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบในกรณีที่
หนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุน
รวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ 

 (2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ิน เปนตน 
และ 

 (3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
ออมทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเม่ือทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิก
กองทุนรวม 
ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนเปดจะตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ “การเลิกกองทุนรวม” ใหบริษัท
จัดการไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติในเร่ืองดังตอไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไข
ดวย 
(1) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของ

บริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนด
จัดทําหรือจัดสงหนังสือชี้ชวน หรือบริษัทจัดการไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร 

(2) การจัดทําและจัดสงรายงานการลงทุนตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” 
หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงาน 

(3) การจัดทํารายงานพอรตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นับต้ังแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการจัดสง
รายงานดังกลาว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนด
จัดสงรายงาน 

(4) การจัดทํารายงานการลงทุนตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นับต้ังแต
วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการจัดสงรายงานดังกลาว หากวันที่ปรากฏเหตุตาม
หลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดสงรายงาน 

(5) การจัดทําและจัดสงรายงานเพ่ือแสดงขอมูลตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุการณตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนด
จัดทําหรือจัดสงรายงาน 
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(6) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืน
หนวยลงทุน ตามขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน” นับต้ังแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว 
และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาวตามขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน” นับต้ังแตวันที่ปรากฏ
เหตุตามหลักเกณฑดังกลาว 

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

เม่ือไดดําเนินการตามขอ “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผู
ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ 
ชําระภาระหน้ีสินของกองทุน และแจกจายเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉล่ียตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด  

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะหักจากทรัพยสินของกองทุน และเม่ือการชําระบัญชีเสร็จส้ิน ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการ
โอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปน
สวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


