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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 

 

จดัตั้งและจดัการโดย 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

มูลค่าโครงการ 5,060,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 506,000,000 หน่วย 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส - ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารออมสินส านกังานใหญ ่

บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย 

บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนท่ี บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 (หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถนุายน 2565) 
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ระดับความเส่ียง: เส่ียงปานกลางค่อนข้างต ่า (4) 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน 
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 

(THANACHART GLOBAL BOND FUND : T-GLOBALBOND) 

 กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นกองทุนท่ีคุม้ครองเงินตน้ 
และมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อตัรา
ดอกเบ้ีย และ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากร  ความเส่ียงดา้นการเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเส่ียง
ในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนและการเขา้-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่นๆ 
ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน เป็นตน้ 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจ
เกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็น
เหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือ
ไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์
ฟันด์ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดรั้บช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 เน่ืองจากกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์ฟันด ์ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการ

ในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้ รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันั้น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธน
ชาต จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ธนชาต จ ากดั 

 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนให้เขา้ใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใช้อา้งอิงในอนาคตและเม่ือมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีท่ีผูล้งทุนไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรับทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ส านกังานและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี
จดัท าขึ้นโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือ
ความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้ งในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 บริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้
ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู ้
ท่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทั 
หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของ
บริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือ
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ผูจ้ดัการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4 
 บริษทัจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม ส าหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 ผูล้งทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม ผ่านทางเวบ็ไซต์ บลจ.ธนชาต 
https://www.thanachartfundeastspring.com 

ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมข้ีอสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 15 ส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 
 
 

ลักษณะที่ส าคัญ 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์ฟันด ์

อายุโครงการ ไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน
รวม 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัท่ี 24 กนัยายน 2550 

วนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน 
1. ประเภทของกองทุน 

- กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี 
- กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

2. นโยบายการลงทุน 

• กองทุนรวมน้ีจะน าเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นใด? 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

โดยกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ี  เช่น ตราสาร
หน้ีภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมในสภาวะการ
ลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งน้ีตามท่ีผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนต่างประเทศนั้น ๆ เห็นเหมาะสม   
โดยกองทุนในต่างประเทศท่ีจะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสิ์นท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ก าหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ 

ทั้งน้ี  ในขณะท่ีจดัตั้งกองทุน  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  คือ กองทุน TEMPLETON 
GLOBAL BOND FUND ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นท่ีมีนโยบายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้
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ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต 
ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้รวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบริหารสภาพคล่อง เงินฝาก หรือการลงทุนอื่นท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้ งน้ีเพ่ืออ านวยความสะดวกหรือเพ่ือป้องกันปัญหาในการ
ด าเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อช าระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดท่ีมีลกัษณะ
ท านองเดียวกนั หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดปกติท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เป็นตน้ 

1. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่าไดรั้บมติจากผูถื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทุน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น เพ่ือเป็นการด าเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพ่ือรอการลงทุน 
หรือเพื่อช าระค่าใชจ้่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั เป็นตน้ หรือในกรณีท่ีมีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัจดัการอาจจดัให้มีการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจเกิดขึ้น
ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสภาวการณ์ใน แต่ละขณะ 

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน
อา้งอิงกบัตวัแปร (Structured Note) 

4.  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) ตราสารหน้ีท่ี
ไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตามกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับ
ความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) เป็นหลกั   

    

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หากผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ี
ซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เงินก าไรดงักล่าวท่ีผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาไดรั้บจากการลงทุนในกองทุนรวมจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

A: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 

A : จ านวนเงินทุนของโครงการ เท่ากบั 5,060 ลา้นบาท  
 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
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A: เหมาะสมกบัเงินลงทุนของผูล้งทุนท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเส่ียงท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นตราสารหน้ีในต่างประเทศได ้โดยผูล้งทุนในกองทุนน้ีสามารถยอมรับและ
เขา้ใจความผนัผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะส้ัน และระยะยาวได ้

 

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A: - เน่ืองจากกองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงมีสกุลแตกต่างจาก กองทุนน้ีซ่ึงใช้
สกุลเงินบาท ดังนั้น การเคล่ือนไหวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าว และค่าเงินสกุล
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องเม่ือเทียบกับสกุลเงินบาท จึงมีผลกระทบท าให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดใ้น 
ช่วงเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ กนั 

-  การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผูล้งทุนอาจจะได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่ากองทุนเปิดทั่วไปท่ีลงทุนใน
ประเทศไทย เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความแตกต่างดา้นเวลาของประเทศไทยและประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน จึง
อาจท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และราคารับซ้ือคืน ได ้ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ทั้งน้ี ผู ้
ลงทุนจะไดรั้บช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวได ้

 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 
Q: กองทุนรวมนีม้รีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน 

 

Q: กองทุนมีฐานะการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ต่อไปนี ้เกิน 20%ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนนั้น มี
นโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงท่ีส าคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร 

A: นโยบายการลงทุน 

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมท่ีไดจ้ากรายไดจ้าก
ดอกเบ้ีย การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย ์และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน โดยกองทุนมีการลงทุนหลกั ๆ ในหลักทรัพยมี์อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีหรือลอยตวั และตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลทัว่โลก 
ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั ผลการด าเนินงาน และรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถศึกษาไดต้ามเอกสารแนบ  

 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีวิธกีารขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การขายหน่วยลงทุน  
มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังแรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังต่อไป 1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน       มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน**   

ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    
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หมายเหตุ   

* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบคอมพิวเตอร์
เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้งและปัดทศนิยม
ต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/
หรือ ปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้
ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติด
ประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซต์ของบริษทั
จดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
1. การขายคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ 
ผูล้งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเร่ิมท าการถึง 15:30 น. ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 จนกว่าจะ
มีประกาศเปล่ียนแปลง โดยไม่ตอ้งมีการส่งค าส่ังล่วงหน้า (ตั้งแต่วนัท่ี 13 มิถุนายน 2554) โดย บริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงิน
ให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1.1 ผูล้งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเร่ิมท าการถึง 14:00 น.  
 มูลค่าขั้นต ่าในการขายคนืแต่ละคร้ัง 1.00 บาทขึ้นไป 
  ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคนืหน่วยลงทุน**  
  ณ วนัส้ินวนัท าการซ้ือขาย 
หมายเหตุ  
*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบคอมพิวเตอร์

เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 
***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 

2. การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

2.1   ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถแสดงความประสงคใ์ห้บริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติั ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษทัจดัการจะให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเพ่ือขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วน
ก าไร)  ของเงินลงทุนแต่ละยอด ไดต้ามเอกสารท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
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2.2  บริษทัจดัการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัมติันั้น ท่ีค  านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนใชเ้พ่ือค านวณราคารับซ้ือคืน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นเกณฑ์ในการค านวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนก าไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด โดยจะรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในมูลค่าเท่ากบัส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน ปีละ 2 คร้ัง คือ 

2.2.1 ทุกวนัท่ี 31 ของเดือนกรกฎาคม  

2.2.2 ทุกวนัท่ี 31 ของเดือนมกราคม 

โดยจะเร่ิมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัคร้ังแรกในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551  

ในกรณีท่ีวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัดงักล่าววนัใดเป็นวนัหยุดจะใชว้นัท าการถดัไปเป็นวนัท าการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัแทน  และบริษทัจดัการจะท ารายการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั การซ้ือขาย โอน
หน่วยลงทุน ตามล าดบัก่อนหลงัโดยเป็นไปตามระบบของบริษทัจดัการ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน ส าหรับ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนก าไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด 

2.3   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงคท่ี์จะยกเลิกการรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน สามารถแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
บริษทัจดัการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
คร้ังถดัไป  

2.4   บริษทัจดัการจะไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากบัส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน ในกรณีท่ีการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนดงักล่าว มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบญัชีกองทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนมีจ านวนนอ้ยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีขั้นต ่า (ถา้มี) หรือในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ดงักล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 
บาท เวน้แต่บริษทัจดัการจะก าหนดหรืออนุญาตเป็นอยา่งอื่น 

2.5   บริษทัจดัการจะช าระเงินท่ีไดจ้ากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัดงักล่าวเป็นเงินบาทให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น 
ตามวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ภายใน  5 วนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดงัน้ี 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดงักล่าว   

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4) ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุน

ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการท่ีตั้ งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว   

5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 

▪ บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางออ้ม ส าหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
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▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

▪ บริษทัจดัการอาจหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 

▪ บริษทัจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการส่ังซ้ือดงักล่าวจะมีผลให้ผูล้งทุนรายนั้นถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือในกรณีท่ีค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวขอ้การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน   

▪ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าค าส่ังซ้ือใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความ
เส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงต่อช่ือเสียงของบริษทัจดัการหรือกองทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส่ั้งซ้ือก่อนการด าเนินการ 

▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียน ท่ีไม่ได้
มีสัญชาติไทย โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส่ั้งซ้ือก่อนการด าเนินการ 

▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือหรือส่ังสับเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี 
หรือความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งใน
และต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั   

 

Q: กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าส่ังท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
   การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไวแ้ลว้ได้เม่ือโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน ทรัยพสิ์นของ
กองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถไดรั้บข าระเงินจากทรัพยสิ์นตามก าหนดเวลาปกติ และนอกเหนือการควบคุมของ
บริษทัจดัการ กรณีราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีเล่ือนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการ 
 
การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 
บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

 (1)  ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถ เปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2)  เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่า มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได้
อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน และการก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั 
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 (ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่ง เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
หรือ 

 (ข)   มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออก  
        จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 
 (ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
 (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี 
(ก)  บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

 1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ  
     ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

   2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
    3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตาม 
        กฎหมาย 

(ข)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้  
      ไดใ้นสาระส าคญั 

 (5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

(6) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 
 
การหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขาย
คืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการ
ติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกไปได ้
 
Q: บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) 
ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A: เคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) : 
ส าหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษทัจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องของกองทุนในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตรา
สารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้
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ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือ
หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปน้ี    
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษทัจดัการจะเพ่ิมเติมการใชเ้คร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนอนัไดแ้ก่ 
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น 
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) นั้น 
บริษทัจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบบัน้ี และ/หรือทางเวบ็ไซด์ของบริษทัจดัการ หรือ ผ่าน
ทางช่องทางอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องในขณะนั้ น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผา่นช่องทางตามท่ีบริษทัจดัการ
เห็นสมควร โดยการใชเ้คร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไขท่ีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการ
ใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ 
 
▪ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง 
การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใชใ้นการค านวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน ดว้ย swing factor เพื่อสะทอ้นตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซ้ือขายทรัพยสิ์น หรือ
ภาวะท่ีตลาดของทรัพยสิ์นมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของ
กองทุนรวม เป็นตน้ โดยสามารถ พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อเ้ทจ็จรงิท่ีมีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง 
ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการ
ซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทนุ
สุทธิ  

- “Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณทที่สะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใน
การซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดบั (threshold) ท่ีก าหนด
ไว ้
• กองทุนรวมทั่วไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-  บริษทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ท่ีเป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั  
 
-  swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
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1. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการ
ซ้ือขายทรัพยสิ์นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรับ
ใชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนถือครอง  
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน  
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนั้น  
▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่ไม่เกินอตัรา
สูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ 
ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียก
เก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
▪ บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี 
▪ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
โดยท่ีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วย
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ลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch 
out)  
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เติม  
เม่ือกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซ่ึงเป็นไปตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยล
ทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทุนรวมทัว่ไป และเป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
▪ การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกไดเ้ท่าท่ี Redemption Gate ท่ีก าหนด  เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย 
สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งช้ีสถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช้ Redemption Gate จะตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดใน gate period  
 
• กองทุนรวมท่ัวไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธี
ท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของ
กองทุนมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณ
จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
• บริษทัจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่
ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
• ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนถดัไป รวมกบัค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-
หลงัของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ี
เหลือได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
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• บริษทัจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนั
ท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
• บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
• ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืน
ได ้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่าท่ีระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ีระบุในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียด
วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษทัจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกค าส่ังโดยไม่ชกัชา้  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนั้น  
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษทัจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 
 1. ความผนัผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิ์น  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของ 
  กองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกว่า  
  Redemption Gate ท่ีก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการ
ให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เติม  
เม่ือกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลท่ีได้รับจาก 
กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซ่ึงผูถื้อหน่วยอาจจะไดรั้บช าระเงินจากค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 
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เฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate หรือเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทุน
รวมทัว่ไป และเป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
▪ การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู ้
ลงทุนประเภทสถาบนั 
 
▪ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน โดย
บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทนุโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทนุรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่
รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล  
 

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A: ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ สามารถขอรับหนงัสือช้ี
ชวน คู่มือผูล้งทุน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด (ถา้มี) ได ้ณ สถานท่ีท าการทุกแห่ง
ของบริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัในเวลาท าการหรือช่องทาง
อื่นท่ีบริษทัจดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดท่ี บริษทัจัดการก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ
ก าหนด (ถา้มี) โดยน าส่งเอกสารดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 
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Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 

   A: ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย
สรุปวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
▪ ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนท่ีส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ. ธนชาต) พร้อมเอกสาร

หลกัฐานตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
▪ ผูโ้อนหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด  
▪ ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้อนและ

ผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางไปรษณียแ์ก่ผูโ้อนและผูรั้บโอนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค าขอโอนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนด 
 
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 
1. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด 

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 

2. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ 
หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว อาจท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความ
เส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด 

A : ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มลูเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุได ้โดยบริษทั
จดัการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของวนัท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วนัท าการถดัไปในหนงัสือพิมพข์่าวหุ้น (ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหนงัสือพิมพ์
ท่ีใชใ้นการประกาศขอ้มูลดงักล่าวของกองทุนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นเหมาะสม โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ประกาศ
ล่วงหนา้) และสามารถติดตามไดท้าง Website ของบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com หรือทางระบบโทรศพัท์
อตัโนมติั หมายเลข  0-2126-8399  

 
สิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการหรือ
นายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ งเป็น
ผูด้  าเนินการดงักล่าวตามวรรคหน่ึง หรือให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวในนามบริษทัจดัการหรือนาย
ทะเบียน 
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อน่ึง บริษทัจดัการไดป้ระกาศการเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงในหน่วยลงทุน 
(Fund Book) ตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2555 เป็นตน้ไป 

 

  Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

A: ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ือง 
▪ การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม:ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วน
ท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และจะด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน 
ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

▪ กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดรั้บการจดทะเบียนหากมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

▪ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 

▪ กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายไดข้องแผน่ดิน กรณีการเกินโดย
เกิดจากการลงทุนเพ่ิม ทั้งน้ีโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 

 

Q: ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใดจะมีช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการ
ใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่างไร 

A: ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการหรือโดย
ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 

ผูล้งทุนสามารถ ติดต่อท่ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด  โทรศพัท์ 0-2126-8399  หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 

การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

-ไม่มี- 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมลูเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

A: ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

ลกัษณะกิจการ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาตจ ากดั (บลจ.ธนชาต) เดิมช่ือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ออมสินจ ากัด 
(บลจ.ออมสิน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 100 ลา้นบาท เป็นหน่ึงในเจ็ดบริษทั
แรกท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลงัต่อมาไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคลปัจจุบนัด าเนินธุรกิจดา้นการจดัการกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลและกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพโดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมธนชาติจ ากดัเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2542 และเป็นบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาติจ ากดัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบนับริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนธนชาตจ ากดัโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 

ทุนจดทะเบียน  

จ านวน  100,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็น   10,000,000     หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
เรียกช าระแลว้ 100,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 

 

ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุ้น โดยถือหุ้นในบริษทัจดัการคิดเป็นร้อยละดงัต่อไปน้ี 

 1. บริษทั พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จ ากดั  ร้อยละ 50.09999 
 2. ธนาคารทหารไทย ธนชาต ร้อยละ 49.9 
 3. พรูเด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ ร้อยละ     0.00001 

 

คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้
1. คุณโรบิน  ลอยด ์สเปนเซอร์   ประธานกรรมการ 
2. คุณอดิศร เสริมชยัวงศ ์   กรรมการ 
3. คุณซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มวัรีช ไมเยอร์  กรรมการ 
4. คุณอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล   กรรมการ 
5. คณุศรัณย ์ภู่พฒัน์    กรรมการ 

 
จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 99 กองทุน (ขอ้มูล ณ  31 พฤษภาคม 2565) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 149,082,760,735.66  บาท (ขอ้มูล ณ  31 พฤษภาคม 2565) 
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รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารการลงทุน ได้แก่ 

1. คุณย่ิงยง เจียรวุฑฒิ ประธานคณะกรรมการ 
2. คุณวิศิษฐ ์ ช่ืนรัตนกุล  กรรมการ 
3. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา  กรรมการ 
4. คุณวิภาสิริ เกษมศขุ  กรรมการ 
5. คณุพชัราภา    มหทัธนกุล              กรรมการ 

 

Q: รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมรวมทั้งหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 
 
 
 
 

- ปริญญาเอก / ปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขานวตักรรมการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
สุนนัทา 

- ปริญญาโท / MBA  (Finance) 
New York University 

- ปริญญาตรี / BBAบริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
บลจ.ธนชาต 

- ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารความ
เส่ียง/ ฝ่ายตราสารหน้ี/ฝ่ายลงทุน
ต่างประเทศ 
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญ
ขา้ราชการ 

- เจา้หนา้ท่ีลงทุน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มกองทุนต่างประเทศ 

 
 
 

Q: รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้องจัดให้มีข้อความว่า 
รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

A: ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 02-292-4352 
2 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2271-8852 
3 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  0-2680-1383 
4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2670-8649 
5 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 0-2305-9000 
6 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 0-2695-5555 
7 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8954 
8 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-3123 
9 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 ต่อ 808 
10 ธนาคารออมสินส านกังานใหญ ่ 0-2299-8170 
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ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 
11 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5626 
12 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9233 
13 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 0-2680-5061 
14 บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั 084-903-2703 
15 ธนาคารกสิกรไทย 02-273-2189 
16 บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2648-1718 
17 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8888 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง 
 

รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดัโทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5282 
 
รายช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-3200 
นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนดว้ย 

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

ผูล้งทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั ธนาคารธนชาต 
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
1.ความเส่ียงหลักจากการลงทุน 
1.1 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ  
ในขณะท่ีจัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน  TEMPLETON 
GLOBAL BOND FUND เป็นหลัก  ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ความเส่ียงในการลงทุนของ  กองทุน 
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND   จึงเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของการลงทุนในกองทุนน้ีดว้ย ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าว
ของกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND โดยสรุป ไดแ้ก่   
 
ความเส่ียงจากการทีผู้่ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/ หรือ คืนเงินต้นได้ (Credit Risk)  
เป็นความเส่ียงพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งของการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงินต่าง ๆ  Credit Risk เป็นความเส่ียงท่ีผูอ้อก
ตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระคืนเงินตน้และหรือดอกเบ้ียไดต้ามท่ีก าหนด  โดยทัว่ไปตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมี
ความเส่ียงดา้นCredit Risk สูงจะให้อตัราผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนสูงกว่าตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นCredit 
Risk ต  ่ากว่า และในทางกลบักนัตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นCredit Risk ต ่าจะให้อตัราผลตอบแทนแก่ ผู ้
ลงทุนต ่ากว่าผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นCredit Risk สูง  ทั้งน้ีตราสารหน้ีภาครัฐถือเป็นตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้น 
Credit Risk ต ่าท่ีสุด ในขณะท่ีตราสารหน้ีภาคเอกชนมีความเส่ียงสูงกว่า โดยเฉพาะตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีไดรั้บการจัด
อนัดบัความเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีมีคุณภาพต ่า   ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ีและมูลค่าของ     

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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ตราสารหน้ีอาจจะไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงของสถานะการเงินของผูอ้อกตราสาร การเปล่ียนแปลง
โดยรวมของสภาพเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อผูอ้อกตราสารหน้ีนั้น 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศโลกเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) 
การลงทุนของกองทุนในตราสารท่ีออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law 
entities) ในประเทศและสกุลเงินท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความเส่ียงของการลงทุนท่ีเก่ียวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ 
โดยทัว่ไปความเส่ียงในการลงทุนดงักล่าวจะมีระดบัความเส่ียงสูงขึ้น เม่ือมีการลงทุนในหลกัทรัพยข์องประเทศท่ีอยู่ในช่วง
ก าลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเส่ียงท่ีกล่าวถึงอาจจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากกฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดในการลงทุนหรือการเรียก
คืนทรัพยสิ์นหรือสิทธิกลบัคืนสู่ประเทศนั้น ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงท่ีเกิดจากโอกาสท่ีตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผนัผวนอยา่งผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบ
กบัตลาดในประเทศท่ีมีการพฒันามากกว่า ความเส่ียงจากการเขา้มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน 
ความจ ากดัในขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดบัความเคร่งครัดท่ีต ่ากว่าในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน 
ความต้ืนและความจ ากดัในจ านวนตราสารท่ีมีสภาพคล่องเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงขอ้จ ากดัของตลาดใน
ประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้กองทุนไม่ 
 
สามารถขายตราสารในตลาดไดต้ามเวลาและราคาท่ีต้องการ  ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายภาษีอากร  ความจ ากัดใน
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัตลาดเงินตลาดทุน  ระดบัการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดบันานาชาติและระดบั
ภูมิภาค ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่น ๆ โดย
รัฐบาลของประเทศ นั้น ๆ  ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อ
กองทุน 
ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในตรสารหนี้ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับต ่า หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities risk) 
ในกรณีท่ีกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงแต่เป็นตราสารท่ี
ไดรั้บการจดัอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ซ่ึงรวมถึง high yield debt securities หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือตราสารท่ีผิดนดัช าระหน้ี  ตราสารดงักล่าวจึงมีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหน้ี (credit risk) สูง  
ตราสารหน้ีเหล่าน้ีอาจจะมีความผนัผวนของราคาตราสารสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับตราสารหน้ีคุณภาพดีท่ีให้อัตรา
ผลตอบแทนต ่ากว่าและตราสารหน้ีเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะมีอตัราการผิดนัดช าระหน้ีสูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือใน
แนวโนม้อตัราดอกเบ้ียขาขึ้น  
ทั้งน้ี  กลุ่ม Franklin Templeton ซ่ึงบริหารจดัการกองทุน มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อนัไดแ้ก่  

1. ความเส่ียงจากการท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ีย และ/ หรือ คืนเงินตน้ได ้(Credit Risk)  
2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศโลกเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) 
3. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต ่า หรือไม่ไดรั้บการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Low-Rated or Non Investment Grade Securities risk) 
ตามรายละเอียดดงัน้ี 
ในการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว บริษทัจดัการในต่างประเทศจะให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์คุณภาพของตราสาร
หน้ี (Credit quality) โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจยัเศรษฐกิจเชิงมหภาค (Top-down global economic analysis) และการวิเคราะห์
ปัจจัยพ้ืนฐานของตราสารหน้ีนั้นๆ (Bottom-up fundamental research)  เช่น การประเมินการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของ
ประเทศ (Country credit rating) ท่ีจัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือหลายๆ สถาบัน ( Rating agencies) นโยบาย
การเงินการคลงั  รวมถึงนโยบายและความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน สภาพคล่อง อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ อตัราเงิน
เฟ้อของประเทศนั้นๆ เป็นตน้  รวมถึงการใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ ( Statistical models) เพื่อประกอบการวิเคราะห์ท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย 
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นอกจากน้ียงัมี Flanklin Templeton global credit platform เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการวิเคราะห์ความเส่ียงของตราสารหน้ี
ภาคเอกชนนั้น (Corporate credit anaysis) อีกดว้ย 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขึ้นลงของอตัราแลกเปล่ียน ระหว่างค่าเงินสกุลหลกัของหน่วยลงทุนชนิดท่ีกองทุน  
T-GLOBALBOND ลงทุน (Base Currency) และค่าเงินสกุลต่างประเทศอื่น  ๆ และค่าเงินบาท ซ่ึงการเคล่ือนไหวขึ้นลงของ
คา่เงินดงักล่าว อาจจะท าให้ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND เม่ือคิดเป็นเงิน
บาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นบนเงินสกุลเงินต่างประเทศ  
เน่ืองจากกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND  ค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนในรูปสกุลหลกัของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (Base Currency) ซ่ึงการเคล่ือนไหวขึ้นลงของค่าเงินดงักล่าวในทางลบ ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND  ดว้ย และเน่ืองจาก  
ตราสารหรือหลกัทรัพยท่ี์กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND  ลงทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลหลกั (Base 
Currency)  
กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND  จึงอาจไดรั้บประโยชน์หรือผลเสียท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในกฏระเบียบ
ในการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง Base Currency กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกุลอื่น ๆ  ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลคา่หน่วยลงทนุของกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND มูลค่าของเงินปัน
ผล ดอกเบ้ียรับ ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ลงทุน
ดว้ย ทั้งน้ีในกรณีท่ีกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิคในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน การด าเนินการดงักล่าวไม่ไดรั้บประกนัว่าจะสามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได้ตามวตัถุประสงค ์
และไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดบงัคบัว่าจะตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิคในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
กลุ่ม Franklin Templeton มีกระบวนการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัการประเมินสภาพปัจจุบนัและแนวโน้มของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารความเส่ียงในส่วนน้ี โดยกระบวนการวิเคราะห์ดงักล่าว เช่น 
1.   การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนในระยะยาว (Fundamental long-term currency valuations) เช่น 

การวิเคราะห์ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาค (Macro-economic analysis) การวิเคราะหปั์จจยัอาจมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน 
เช่น อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ ดุลการคา้ อตัราดอกเบ้ีย ระดบัราคาของทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ เช่น ตลาด
หุ้น หรือ สินคา้โภคภณัฑ ์อตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่างการออมและการลงทุนเป็นตน้ 

2.   การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีอาจมีผลในระยะส้ัน เช่น การวิเคราะห์อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ดุลการช าระเงิน เป็นตน้ 

3.   การวิเคราะห์โดยการประเมินสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั (Scenario analysis) เพื่อประเมินผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนหาก
ปัจจยัต่างๆ เปล่ียนแปลงไป  

ในส่วนของกองทุน T-Global Bond ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิคในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนตามท่ีเห็นเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Securities Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหน้ี โดยตราสารหน้ีท่ีให้ผลตอบแทนแบบคงท่ีจะมีมูลค่าหรือราคาเพ่ิมสูงขึ้น
เม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลงและมูลค่าหรือราคาจะลดลงเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้น  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวจึงคือโอกาสท่ีมูลค่าหรือราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND 
ลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนTEMPLETON GLOBAL BOND FUND จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว และตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายคุงเหลือยาวกว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะ
ย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ีนั้นมากกว่าตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือส้ันกว่า ดงันั้นตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยาวกว่าจึง
มกัให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้น การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้
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ดอกเบ้ียรับของกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND รวมถึงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบต่อมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิในแต่ละวนัของกองทุนTEMPLETON GLOBAL BOND FUND ดว้ย 

ในการบริหารความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ีย กลุ่ม Franklin Templeton จะมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้อง เช่น การ
วิเคราะห์และประเมินการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดยพิจารณาจาก Duration Management การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะมี
ผลกระทบต่ออัตราดอกเบ้ียในระยะส้ัน การเปล่ียนแปลงของอัตราเงินเฟ้อและสภาพคล่อง รวมถึงการใช้  Yield curve 
management เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุนดว้ย  

ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารหนีท้ี่ในปัจจุบันผู้ออกตราสารไม่จ่ายช าระดอกเบีย้ (Defaulted Debt  Securit ies  risk) 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีในปัจจบุนัผูอ้อกตราสารไม่จ่ายช าระดอกเบ้ีย (Defaulted Debt Securities) ในกรณีท่ี
ผูจ้ดัการกองทุนมีความเห็นว่าผูอ้อกตราสารหน้ีน่าจะสามารถกลบัมาจ่ายช าระดอกเบ้ียได ้หรือพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีพฒันาการ
ในทางท่ีเป็นผลดีในอนาคตอนัใกล ้ตราสารลกัษณะดงักล่าวอาจไม่มีสภาพคล่อง  

ความเส่ียงท่ีจะเกิดผลขาดทุนจากการผิดนดัช าระหน้ีอาจจะมีระดบัสูงขึ้นส าหรับตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพดอ้ยกว่า เน่ืองจากตรา
สารลกัษณะดงักล่าว โดยทัว่ไปจะไม่ไดมี้การค ้าประกนั (unsecured) และมกัจะไดรั้บการช าระหน้ีภายหลงัจากเจา้หน้ีอื่นของ ผู ้
ออกตราสาร ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนอยู่ผิดนัดช าระหน้ี กองทุนอาจจะมีรายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้น 
(unrealized losses) ซ่ึงอาจมีผลท าให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนต ่าลง Defaulted Debt Securities มีแนวโน้มท่ีจะมี
มูลค่าลดลงมากในช่วงก่อนท่ีจะผิดนดัช าระหน้ี ดงันั้น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทนุอาจจะไดรั้บผลลบก่อนท่ี   
ผูอ้อกตราสารจะผิดนดัช าระหน้ี นอกจากน้ี กองทุนอาจจะมีค่าใชจ้่ายส่วนเพ่ิม หากกองทุนตอ้งใชค้วามพยายามในการให้ไดรั้บ
ช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย จากตราสารท่ีผิดนดัช าระหน้ีดงักล่าว 

ผูอ้อกตราสารลกัษณะน้ีท่ีกองทุนอาจพิจารณาลงทุน จะรวมถึงผูอ้อกตราสารท่ีเป็นองค์กรท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง (restructuring the investment characteristics) ของตราสารต่าง ๆ  

องคก์รเหล่าน้ีอาจจดัการโดยบริษทัวาณิชธนกิจ (investment banking firms) ซ่ึงไดรั้บค่าธรรมเนียมจากการจดัตั้งองคก์รและการ
ด าเนินการออกตราสารดงักล่าว 

ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับตราสารอนุพนัธ์ุ (Derivative risk) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (efficient portfolio management) กองทุนอาจพิจารณาใชต้ราสารอนุพนัธ์ุ โดยอยู่
ภายใตก้รอบนโยบายและขอ้จ ากดัในการลงทุนของกองทุน ทั้งน้ีการใชต้ราสารอนุพนัธ์ุ และการท าธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียง (hedging) อาจจะบรรลุวตัถุประสงค ์หรืออาจจะไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวก็้ได ้อีกทั้งยงัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย   

ทั้งน้ี global exposure ของกองทุนใน financial derivatives จะไม่เกินมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (total net asset value) ซ่ึง
เป็นผลท าให้ risk exposure ของกองทุนจะไม่เกินร้อยละ 200 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (net asset value) เม่ือพิจารณาจาก 
permanent basis   

ผลการด าเนินงานและมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ุ จะขึ้นกับผลการด าเนินงานและมูลค่าของสินทรัพยห์รือตัวแปรอ้างอิง 
(underlying asset)    ตราสารอนุพนัธ์ุจะมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจมีความผนัผวน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพียงเล็กน้อย
เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง ความส าเร็จในใชต้ราสารอนุพนัธ์ุ อาจจะขึ้นอยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทุนในการคาด
การความเคล่ือนไหวของตลาด ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง การไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งอื่น ๆ ไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง หรือไม่สามารถปิดสถานะได ้(close out a position) เน่ืองจากตลาดไม่มีสภาพคล่องในการซ้ือขาย  
ตราสารอนุพนัธ์ุ บางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเป็นพิเศษ  ความเส่ียงท่ีกองทุนจะเกิดผลขาดทนุ
จาก swap transaction แบบ net basis จะขึ้นอยู่กบัคู่สัญญาฝ่ายใดมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount) ให้กบัอีก
ฝ่ายหน่ึง  ในกรณีท่ีคู่สัญญาผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount)ให้กบักองทุน ความเส่ียงท่ีจะขาดทุนของกองทุน
เท่ากบัการขาดทุนทั้งจ านวนท่ีกองทุนมีสิทธิไดรั้บ  หากกองทุนเป็นฝ่ายผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount) ความ
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เส่ียงท่ีจะขาดทุนของกองทุนจ ากดัเท่ากบัส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนุพนัธ์ุ แบบ OTC derivative instruments จะมีระดบั
ความเส่ียงสูงกว่า เน่ืองจากมีสภาพคล่องและการก ากบัดูแล (regulated) ต ่ากว่า 

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศ 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้ โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีเป็นการ
ลงทุนในประเทศ (onshore investment) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส ารองเงินไวส้ าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน เพื่อช าระ
ค่าใชจ้่าย  หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือเพื่อการอื่นใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดปกติท่ีเกิด
จากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เป็นตน้  

ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศของกองทุนน้ีจึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น 
 

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ย และ/ หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/ Credit Risk/ Business 
Risk)  

ไดแ้ก่ โอกาสท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีไดเ้ตม็ตามจ านวนเงินหรือตามเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นเน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารนั้ น อาจ
ประกอบดว้ย ประเภทของบริษทั ขนาดของบริษทั โครงสร้างเงินทุนและการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของ
การบริหาร เป็นตน้  

ความเส่ียงจากการท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ีย และ/ หรือ คืนเงินตน้ได ้ซ่ึงเกิดจากการลงทุนในตราสารหน้ีนั้น 
เน่ืองจากกองทุนลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสัดส่วนน้อย โดยเป็นการลงทุนเพื่อการด าเนินการของกองทุน เพื่อรอการลงทุน หรือ
เพื่อช าระค่าใชจ้่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั เป็นตน้ การบริหารความเส่ียงในส่วนน้ี
จะเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ เงินฝาก หรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินฝาก (Near-cash) หรือกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
บริหารสภาพคล่อง เป็นตน้ ซ่ึงการลงทุนเหล่าน้ีมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีต ่าเน่ืองจากผูอ้อกตราสารเป็นภาครัฐ หรือ
เป็น  ตราสารอายส้ัุน 

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  

โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และตามปกติตรา
สารหน้ีท่ีมีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น อยา่งไรก็
ตาม หากเป็นการลงทุนในประเทศ (onshore investment) กองทุนน้ีจะลงทุนในตราสารอายส้ัุน คือ ต ่ากว่าหน่ึงปี (ตามท่ีประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดในปัจจุบนั)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส ารองเงินไวส้ าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน 
หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน  จึงท าให้ความเส่ียงในเร่ืองน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 

ทั้งน้ี ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
ตราสาร (Market Risk) ซ่ึงโดยหลกัการ คือ โอกาสท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวน
ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  ในกรณีท่ีกองทุนกระจายการ
ลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐาน ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดงักล่าว รวมทั้งการก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบันโยบายการลงทุนของกองทุน จะท าให้กองทุนมีความเส่ียงน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 
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ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)   

คือ โอกาสท่ีตราสารอาจขายไม่ไดต้ามราคาและเวลา ท่ีตอ้งการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องใน
การเปล่ียนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตดัสินใจลงทุน และติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั เพ่ือก าหนดสัดส่วน
การลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกบัผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของ
เงินลงทุนส่วนน้ี ท าให้กองทุนมีความเส่ียงน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 

1. ความเส่ียงอ่ืน ๆ    

ความเส่ียงท่ีกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการ
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่าย (ซ่ึงตอ้งด าเนินการตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนของท่ี กองทุน TEMPLETON GLOBAL 
BOND FUND หรือตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งของท่ี กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม   อ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้ นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน 
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND 

 
ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุน 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดแัรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS 

3.1 ในประเทศ 
 

ไม่เกิน 10% 
 3.2 ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  
 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมี
ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือก ใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ

ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ

filing 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

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

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 
397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทั

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษทัหลกัทรัพย ์

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั นบัแต่

วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  

6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) 
หรือตราสาร Basel III 

6.1.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET 
หรือในตลาดซ้ือขาย หลกัทรัพย ์ต่างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน 
และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 
ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บคุคลดงัน้ี 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แตอ่ตัราใด
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

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

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีไทยเป็น

สมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ท านองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 
6.1.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี มากกว่า 397 วนันบั
แต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market  

6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.2.1 OTC derivatives  

7 ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัที่อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือ
การเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  
    

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10% 
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ี
นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ีย ในรอบปีบญัชี 
เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการนอ้ยกว่า 
1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุนท่ีอายุ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษทัเงินทุน 
1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ี MF ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

กองทุนคงเหลือนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 
เดือน ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนท่ีมีอายโุครงการ
มากกว่าหรือเท่ากบั   1 ปี 

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทุน

ไดด้ าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี หรือตราสาร 
Basel lll ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1: อตัราส่วน

การลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
 

3 หน่วย CIS 
3.1 ในประเทศ 

 
ไม่เกิน 20% 

 3.2 ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 Total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ 

4.1 ทรัพยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู ้
ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

4.2 ตราสารหน้ี หรือตราสาร Basel lll ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตรา
สารและ/หรือผูอ้อกตราสารท่ีต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non-
investment grade/ unrated) organized market หรือไม่ไดอ้ยูใ่นระบบ  
organized market หรือเทียบเท่า 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

5 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
(Hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

6 ทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
6.1 ตราสาร Basel III 
6.2 Derivative  

รวมกนัไม่เกิน 20% 

หมายเหตุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

1 ตราสารหน้ี และตราสาร Basel III ของ     
ผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสาร
หน้ีภาครัฐไทย หรืตราสารหน้ีภาครัฐ
ต่างประเทศ) 
    

1.1ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
ออกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทางการเงินนั้น
จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 
และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้น
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกราย
นั้นเป็นรายคร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงัน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั บคุคลตาม 1. 

– 9.) 
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น 
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดังน้ี โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ีการค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการลงทุน 

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกิน 1.070% 0.803% 0.803% 0.803% 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วย กรณีถือหน่วยลงทุนนอ้ยกว่า 1 ปี 

- ไม่เกิน 2.140% ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน หรือไม่เกิน 535 บาท 
แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่า 

กรณีถือหน่วยลงทุนเท่ากบัหรือ
มากกว่า 1 ปี   
- ไม่เกิน 1.070% ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 
1. ในกรณีท่ีถือหน่วยลงทุนน้อย

กว่า 1 ปี 
- ไม่เกิน 2.140% ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ หรือไม่เกิน 535 
บาท แลว้แต่จ านวนใดจะ
มากกว่า 

2. ในกรณีท่ีถือหน่วยลงทุนเท่ากบั
หรือมากกว่า 1 ปี   
- ไม่เกิน 1.070% ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ 

 
 
 
 
 
เรียกเก็บเท่ากบัค่าธรรมเนียมในการขาย (ถา้มี) และ
รับซ้ือคืน (ถา้มี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ ้าซอ้น 
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รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุน
ปลายทาง 
- ไม่เกิน 1.070% ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่เกิน 53.50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย หรือตามอตัราท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 

 
ตามท่ีจ่ายจริง 

- บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกบัผูล้งทุนแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบรายละเอียด
ต่อไป โดยจะติดประกาศดงักล่าวท่ีส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

- ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.605% 0.909% 0.909% 0.909% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.271% 0.026% 0.026% 0.026% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ไม่เกิน 0.134% 0.134% 0.134% 0.134% 
คา่ธรรมเนียมในการท ารายการต่างประเทศ ตามท่ีจ่ายจริง 0.345% 0.035% - 
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.011% - - 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกิน 0.665% 0.008% 0.019% 0.016% 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.675% 1.433% 1.123% 1.085% 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
- รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 
 

  2562 2563 2564 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 2.05 1.03 0.46 
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รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



631,863.83 100.00 631,863.83

631,863.83 100.00 631,863.83

415,055.79 65.69 415,055.79

401,244.10 63.50 401,244.10

13,811.70 2.19 13,811.70

216,808.04 34.31 216,808.04

216,808.04 34.31 216,808.04

61,961.68

61,961.68

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 34,331.56

Aa2* 27,630.12

(5,127.34)

(5,127.34)

(748.70)

0.00
(748.70)

รวมทั้งส้ิน 631,863.83 100.00 687,949.47
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รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย้

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว๋

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 91.83

หน่วยลงทุน 91.83

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 60.31

PIMINIA PIMCO GIS Income Fund Institutional 
USD Accumulation

706.40 58.30

SSGAIUH State Street Global Aggregate Bond 
Index Fund I USD Hedged

32.09 2.01

31.52

PGTRBUI PGIM Global Total Return Bond Fund I 
USD Acc

52.29 31.52

เงินฝากธนาคาร 9.01

ประเภทออมทรัพย์ 9.01

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 34,319.08 4.99

0.00

BANK 
DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD 27,516.64 4.02

การป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.74)

หนีสิ้นอ่ืน (0.10)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.74)

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.10)

สินทรัพย์อ่ืน
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รายงานการลงทุนในตราสารหน้ี
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด
(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- -(ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ

61,961.68 9.01%(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทนุ
เป็นผูอ้อก/ผูส้ ัง่จ่าย/ผูร้บัรอง/ผูร้บัอาวลั/ผูส้ลกัหลงั/ผูค้ํา้ประกนั

- -(ค) ตราสารท่ีมีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment
grade)

- -(ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้
(Investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

9.01%61,961.68รวม

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด ความหมายของเรทติง้ 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด 

F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

  

D แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น   
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-)  ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ   
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดติตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
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ผลการด าเนินงาน 



   

ผลการด าเนินงาน "กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์" 
 

  
ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต่ จดัตั้ง 

  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1 

  

31 ส.ค. 64  
ถึง 

 30 พ.ย. 64 

31 พ.ค. 64  
ถึง 

 30 พ.ย. 64 

30 พ.ย. 63  
ถึง 

 30 พ.ย. 64 

30 พ.ย. 61  
ถึง 

 30 พ.ย. 64 

30 พ.ย. 59  
ถึง 

 30 พ.ย. 64 

30 พ.ย. 54  
ถึง 

 30 พ.ย. 64 

18 ต.ค. 50  
ถึง 

 30 พ.ย. 64 

T-GLOBALBOND 1 -1.47 0.08 -2.65 0.03 0.65 2.13 3.76 
ดชันีมาตรฐาน 2 3.75 8.99 10.61 5.82 2.41 2.33 3.08 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (บาท) 17.0941 16.8289 17.3018 16.8256 16.3082 13.6364 10.0000 

หมายเหตุ :  
1ร้อยละต่อปี 
2ดชันีมาตรฐาน คือ  

- Bloomberg Global Aggregate TR Hdg (ปรับปรุงช่ือเรียกดชันีช้ีวดั (Benchmark) จาก Bloomberg Barclay เป็น Bloomberg เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเปลี่ยนแปลงของผูใ้ห้บริการดชันี) 

         ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงานดงักล่าวตามท่ีบริษทัจดัการและท่ีปรึกษาการลงทุนเห็นเหมาะสม
และในการแสดงดัชนีช้ีวดัผลการด าเนินงานดังกล่าว  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน 

 
 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

 ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 



 

   

ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 
จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ ท้ังนี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิด
ธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 
จ ากัด 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 
จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทั
จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ผู้ลงทุน
สามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ(ถ้ามี) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ท าการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธนชาต จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Connected person) ได้ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแล
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ    ผู้ลงทุนตามค าจ ากัดความของ
กฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ท้ังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ท้ังนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มีอ านาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท า
ความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD)โดยผู้สนใจส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปิดบัญชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
เป็นระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่น
ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมี
หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของ

http://www.sec.or.th/


 

   

บริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4 

 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 การพจิารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 
หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี  1 มถิุนายน 2565 
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กองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด ฟนด
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด ฟนด
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : THANACHART GLOBAL BOND FUND
ชื่อยอโครงการ : T-GLOBALBOND
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ไมมี

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

กองทุนเปนกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนําเงินที่ไดจากการ
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศไปลงทุนในตางประเทศ เพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนใหแกผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังตาง
ประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได
กองทุนมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกองทุนตางประเทศที่เนนลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ โดยมี
ลักษณะเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :

0

ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน : 

กองทนุเปดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟนด์

หน้า 1 / 17



กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (Fund of Funds) ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

โดยกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงคในการลงทุนที่เนนลงทุนในตราสารหนี้ เชน ตราสารหนี้ภาครัฐและ
หรือเอกชนในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดสวนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการลงทุนในแตละขณะ ทั้งนี้ตามที่ผูจัดการกองทุนของกองทุนตางประเทศนั้น ๆ เห็นเหมาะสม โดยกองทุนในตางประเทศที่จะพิจารณา
ลงทุนจะมีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวได 

ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศคือ กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND 
FUND ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg เปนหลัก อยางไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
อื่นที่มีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนได 

สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่ง หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดหรือ
เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในตางประเทศ เชน กองทุนรวม
ตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารสภาพคลอง เงินฝาก หรือการลงทุนอื่นที่สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
กองทุนลงทุนได ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกหรือเพื่อปองกันปญหาในการดําเนินงานของกองทุน เชน เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชําระคาใช
จาย เพื่อรักษาสภาพคลอง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได 
เปนตน 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และ
ไมถือวาเปนการแกไขรายละเอียดโครงการกองทุนหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน ทั้งนี้เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวม
เชน เพื่อเปนการดําเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชําระคาใชจาย เพื่อรักษาสภาพคลอง หรือเพื่อการอื่นใดที่
มีลักษณะทํานองเดียวกัน เปนตน หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ
ภาวะตลาดทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได เชนการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวของ

2. บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น ไดจากการ
ลงทุนในตางประเทศตามความเหมาะสม และสภาวการณใน แตละขณะ

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเทานั้น และจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร (Structured Note)

4. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) อยางไรก็ตามกองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุน
ได (Investment grade) เปนหลัก

เงื่อนไขอื่น 

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหในกรณีที่
กองทุนเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเพื่อกองทุนดังกลาวตองเปนการ
ลงทุนในตางประเทศ (offshore investment) เปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 

• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม

• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ
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•ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด
สมาชิก ภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ 

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏวากองทุนอื่นนั้นมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด

(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ

(4) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงาน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตาง
ประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยนในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวง
ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ: 

- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,500,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 506,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
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4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) : 
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : 
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน : 
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-ไมมี-

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
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1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา 
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวย
ลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย
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4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึง
ถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ ซึ่งจะดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวของกําหนด

1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี

- Full swing pricing

- Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช Swing
Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลทุนเปนสําคัญ
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• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก

1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก

1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสิน
ใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบาง
สวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
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• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปน
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู
ภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้น
ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทนุเปดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟนด์

หน้า 9 / 17



• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้

1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก

ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแต
อยางใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
กองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง โดย
จะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต
หัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือ
ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหา
สภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs 
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ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอ
การไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือ
ไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension 
of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผู
หนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์

• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก
Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับ
เครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice
period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการและไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน หรือ เปนไปตามดุลพินิจของ
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บริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปน
ไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกําหนด

• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคา
เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption)
และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate

• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ

• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม
กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต
ไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption
Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยู
ในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน

2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการ
ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะไดรับชําระเงินจากคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate หรือเปนไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปน
ไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด
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3. การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตางประเทศไดตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้

1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ

2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขาย
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หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งให
กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4. และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืน คําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย

(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล
และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนตามขอ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คํา
สั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการ
สุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ได
รับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.675 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.271 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

-

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี

- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี

คาธรรมเนียม : 53.50 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.00 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : -

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคา

ธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวย

ลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน
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การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดัง

กลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุก

แหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียก

เก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแต

วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดัง

กลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติ

พิเศษ

15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :

คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน

กองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด ฟนด THANACHART GLOBAL BOND FUND



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 0-2126-
8399 Fax: 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้

(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด

(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน

(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว

(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”

(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนวันทําการถัดจากวันที่มีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ที่บริษัท
จัดการไดรับการผอนผันระยะเวลาการคํานวณมูลคาและราคาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”

(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”
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(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”

(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือที่ไดรับการผอนผัน และหรือไดรับ
การยกเวน

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ

การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี 

(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/ หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด

(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น

(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจ
ลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน

(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
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ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน 

(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(27) แตงตั้งที่ปรึกษาการลงทุน

(28) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(29) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายละเอียด
โครงการ กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

(30) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-470-
3200
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สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินคา
ซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล (ถามี) และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนํา
เขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ “บริษัทจัดการ” ไดฝากเงินซึ่งเปนเงินของกองทุนเปดไวกับธนาคารอื่น “บริษัทจัดการ” จะตองดําเนินการให “ผูดูแลผล
ประโยชน” เปนผูมีอํานาจเบิกจายเงินฝากดังกลาว

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนเปดตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(5) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร

(6) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้

6.1 ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น

6.2 ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา

6.3 จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู

ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยกําหนด
และผูดูแลผลประโยชนจะรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
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(8) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ

8.1 รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ยและอื่นๆ

8.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนเปดที่รับฝากไว รวมทั้งเงินปนผลและดอกเบี้ยคางรับโดยแยกตามประเภท
และตามสถานภาพของทรัพยสิน

8.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนเปด

8.4 จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด

(9) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนเปดและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

(10) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ออกตามพระราช
บัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว

(11) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศไวโดย
เครงครัด

(12) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุนเปด เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพยรับเงินปนผล (ถามี) การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ

(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับเงินปนผลและดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนเปด โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนได
รับขาวเปนลายลักษณอักษร

(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนเปดใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนเปด
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(15) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปด กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง

(16) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน สงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แทนบริษัทจัดการ

(17) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปดในรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทิน และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนเปด เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนและภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชีของกองทุนเปด

(19) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุนเปด และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุน ในแตละวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนเปดตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุนเปด

(23) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน

(24) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
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ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผล
ประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
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(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสาร หลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู : เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-
470-3200

และ/ หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/ หรือ หนวยงานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/ 
หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ และ/ หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ รวมถึงหนวยงานหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวของ ที่บริษัท
จัดการและ/ หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802

4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

-ไมมี-

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
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ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเปนอยางอื่น ที่ปรึกษาการลงทุน
(Investment Advisor) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้

สิทธิของที่ปรึกษาการลงทุน

(1) ใหขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในตางประเทศ ที่กองทุนควรลงทุน

(2) จัดทํารายงานการลงทุนและรายงานเกี่ยวกับหลักทรัพยที่กองทุนไปลงทุนและสงใหบริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนทราบตามระยะ
เวลาที่กําหนด โดยสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และโทรสาร และ/ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม

(3) แจงขอมูลและขาวสารที่สําคัญของสภาวะตลาดการเงินตางประเทศที่สําคัญและปจจัยอื่นที่มีผลตอการลงทุนของกองทุนใหบริษัทจัดการ
ทราบโดยเร็ว

(4) ใหความรูและคําแนะนําตางๆ แกบริษัทจัดการสําหรับการลงทุนในตางประเทศ เชน การฝกอบรมเกี่ยวกับหลักการในการวิเคราะหวิจัย
หลักทรัพย รวมทั้งเทคนิคในการบริหารจัดการกองทุน การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศสําคัญ
ตางๆ

(5) ที่ปรึกษาการลงทุน ตองเก็บรักษาขอมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและขอมูลอื่นๆ ที่ไดลวงรูมาเปนความลับ และจะไมเปดเผยใหบุคคล
ใดๆ ทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผยโดยอํานาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(6) ที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกที่ปรึกษาการลงทุนจะตองไมซื้อหรือขายหลักทรัพย โดยใช
ประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยกอนที่กองทุนรวมจะทําการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว

(7) ที่ปรึกษาการลงทุนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือการไมกระทําตาม
หนาที่โดยไมมีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกที่ปรึกษาการลงทุน

(8) ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนจะไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฏเกณฑในเรื่องดังกลาวที่จะมีขึ้นในภายหลังอยางเครงครัด

(9) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาการลงทุน หรือนิติกรรมหรือขอตกลงอื่นใดที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน เพื่อใหถึง
ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนจะไมมีอํานาจการตัดสินใจในการจัดการกองทุน ไมวาจะเปนการซื้อขายหลักทรัพยหรือการจัดการดานอื่นใดก็ตาม 
เวนแตเปนการดําเนินการตามความประสงคของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ :

-
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8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

-ไมมี-

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :

ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :

-

จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -
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12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปนผล :

-ไมมี-

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
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กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน

2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
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สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผล (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้

(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปนผลในสวนที่ถือเกินนั้น 
เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม

2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 

(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจาก
ทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่
เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน
หากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแต
ชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนการยืนยัน
จํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยัน/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับภาษี (ถามี)
แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดรับ
การผอนผันระยะเวลาการคํานวณมูลคาและราคาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือ รับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง 

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอ
ใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
หนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 
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(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว

(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขอื่น ๆ 

หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
ดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนกอนที่จะเริ่มใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด

ทั้งนี้ สิทธิในการกําหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนเปนสิทธิของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
รองขอรูปแบบที่แตกตางจากที่บริษัทจัดการกําหนดได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ

และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา

และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวา
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ที่
อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ จะมีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้ 

เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
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บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน 

(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น

(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน

(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น

(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ / หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะ
เวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-ไมมี-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 
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16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได 
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น 

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนและ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนก็ได

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผู
ถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู
ถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได  ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว  บริษัทจัดการ
ไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

-

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

-

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
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ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :

-

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

19. การเลิกกองทุนรวม
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เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุน
เปนจํานวนดังนี้ 

(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน 

(ค) กองทุนรวมฟดเดอร 

(ง) กองทุนรวมดัชนี 

(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ 

22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 

22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน 

22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ 

22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ 

22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผัน
ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได 

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
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จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง 

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ 

22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได 

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
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หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที 

22.1.10   บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1

(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
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(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้

(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อไดดําเนินการตามขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน
และแจกจายเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะหักจากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผู
ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามี
ทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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