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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 

จดัตั้งและจดัการโดย 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

มูลค่าโครงการ 600,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 60,000,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 

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) 
บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนท่ีบลจ.ธนชาตแต่งตั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

 (หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565) 
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ระดับความเส่ียง: เส่ียงปานกลางค่อนข้างต ่า (4) 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 

(THANACHART GLOBAL BOND RETIREMENT MUTUAL FUND : T-GlobalBondRMF) 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อ

การเล้ียงชีพ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดรั้บช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นกองทุนท่ีคุม้ครอง

เงินตน้ และมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  
อตัราดอกเบ้ีย และ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากร  ความเส่ียงดา้นการเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเส่ียง
ในการบังคบัใช้ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนและการเขา้ -ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน เป็นตน้ 

 เน่ืองจากกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บคืน
เงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้
จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึง
อาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ี
เพ่ิมขึ้น 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน และจะตอ้ง
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเพ่ิม และ/หรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
 ผูล้งทุนมีหน้าท่ีในการศึกษากฏหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง 

(ถา้มี) เพ่ือความเขา้ใจในการลงทุน และเง่ือนไขการลงทุนท่ีถูกตอ้งเพ่ือใชป้ระกอบในการตดัสินใจลงทุน หรือการซ้ือและหรือขายคืน
หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามท่ีกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด หากการลงทุนและหรือการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนขดัต่อกฏหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูล้งทุนอาจตอ้งช าระคืนภาษี และหรือเบ้ียปรับ และหรือเงินเพ่ิมหรือค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมากจากการลงทุนหรือซ้ือขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกฏหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด บริษทัจดัการไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยค่าภาษีท่ีผูล้งทุนถูกเรียกคืน เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย 
และหรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นกบัผูล้งทุน 

 ในกรณีท่ีเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพของผูล้งทุนครบเง่ือนไขเก่ียวกบัก าหนดระยะเวลาซ่ึงเป็นผลให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
แลว้ ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักล่าวมายงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอาจมีตน้ทุนท่ีแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป 

 ในกรณีท่ีการโอนเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพมายงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ จะมีผลให้การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือ



 

กองทนุเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพื่อการเลีย้งชีพ  
 

หน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมดงักล่าว 

 ผูล้งทุนมีหน้าท่ีหน้าท่ีในการบนัทึก จดัเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพของผูถื้อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และ/หรือท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 ผูล้งทุนจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือด าเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถว้นถูกตอ้ง
ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันั้น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ธนชาต จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ ทั้งน้ี ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

 ในกรณีท่ีผูล้งทุนไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรับทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรั้บอนุมัติจาก
ส านกังานและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท า
ขึ้นโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของส่ังซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียง
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั 

 บริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ิน
ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มี
หนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้าง
หุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทั
จดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ี
ตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4 

 บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ส าหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 ผูล้งทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบัญ ชีของกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ บลจ.ธนชาต 
https://www.thanachartfundeastspring.com 

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนและคู่มือภาษีใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือช้ีชวนและ 
คู่มือภาษีไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคตและเม่ือมีขอ้สงสัยให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทนุ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 12 ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
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ลักษณะที่ส าคัญ 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

อายุโครงการ ไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 
วันท่ีได้รับอนุมตัิให้จัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัท่ี 23 กรกฏาคม  2553 
 
วนัท่ี 17  พฤศจิกายน  2553 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน 

1. ประเภทของกองทุน 
- กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี 
- กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 
- กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  (กองทนุเปิด) 

 
2. นโยบายการลงทุน 

• กองทุนรวมน้ีจะน าเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นใด? 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

โดยกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ี  เช่น ตราสารหน้ี
ภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมในสภาวะการลงทุน
และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งน้ีตามท่ีผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนต่างประเทศนั้น ๆ เห็นเหมาะสม โดย
กองทุนในต่างประเทศท่ีจะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีส านกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ก าหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด้ หากกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัการ
ดงักล่าว บริษทัจดัการจะเปล่ียนแปลงกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน 

ทั้งน้ี  ในขณะท่ีจดัตั้งกองทุน  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว  คือ  กองทุน 
Franklin Global Aggregate Bond Fund ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg (รายละเอียดกองทุนเพ่ิมเติมในหัวข้อ “ ข้อมูล
กองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund ซ่ึงเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเล้ียง
ชีพไปลงทุน”)  

วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund 
กองทุนมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนโดยมุ่งลงทุนในตราสารหน้ี หรือตราสารหน้ีท่ีให้ผลตอบแทนในรูปแบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ท่ีออกโดยภาครัฐบาล หรือเก่ียวข้องกับภาครัฐบาล (รวมถึงองค์กรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ) และ
บริษทัเอกชนทัว่โลก 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade แต่อาจลงทุนใน
ตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือตราสารในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไดไ้ม่เกิน 10% 
นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารประเภท Credit-Linked หรือ ตราสารประเภท Structure Product ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน
อา้งอิงกบัดชันี หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น หรืออตัราแลกเปล่ียน  หรือ Mortgage หรือ Asset Backed Securities รวมถึง ตราสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหน้ี (Debt Obligations) ทั้งน้ี กองทุนอาจมีการท าธุรกรรม  Mortgage Dollar Roll 
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน financial derivative instruments เพื่อป้องกนัความเส่ียง และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
และการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซ่ึง financial derivative instruments ดังกล่าวอาจมีการท าธุรกรรมใน regulated 
markets หรือ over-the-counter โดย financial derivative instruments ดงักล่าวรวมถึง swaps เช่น credit default swaps หรือตราสาร
หน้ีท่ี เก่ียวกับ total return swaps, forwards, cross forwards, futures contracts  และ options โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน 
financial derivative instruments ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน    

นอกจากน้ีกองทุนยงัอาจหาโอกาสการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน เช่น UCIs, หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธ์ และใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

Base Currency: ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ ด าเนินการเปล่ียนแปลงกองทุนหลกัจาก Templeton Global Bond 
Fund เป็น Franklin Global Aggregate Bond Fund โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป  

 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

• สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ผูล้งทุนสามารถน าเงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ มาหักลดหย่อนภาษีได้ ตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด และหากปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามเง่ือนไขท่ีรัฐก าหนด  เงินท่ีไดรั้บจากการไถ่ถอน รวมถึง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จะไดรั้บยกเวน้ภาษีทั้งจ านวน (ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดเง่ือนไขการลงทุนเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีให้เขา้ใจก่อนการลงทุน และปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดตลอดระยะเวลาท่ีลงทุน) 

•  ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หากผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ี
ซ้ือหน่วยลงทุน  

 
ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน 

 
Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

A: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A : จ านวนเงินทุนของโครงการ เท่ากบั 600 ลา้นบาท  
 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A: 1. บุคคลธรรมดาท่ีตอ้งการลงทุนระยะยาวส าหรับเตรียมไวใ้ชจ้่ายเม่ือเกษียณอาย ุโดยหากลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด จะไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

    2. ผูท่ี้ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และรับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใ น
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเป็นตราสารหน้ีในต่างประเทศรวมถึงความผนัผวนของเงินลงทุนทั้งในระยะส้ันและระยะยาวได ้

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ในระยะยาว โดยศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพให้เขา้ใจก่อนการตดัสินใจลงทุน 
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Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A: - เน่ืองจากกองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซ่ึงมีสกุลแตกต่างจาก 
กองทุนน้ีซ่ึงใช้สกุลเงินบาท ดงันั้น การเคล่ือนไหวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าว และ
ค่าเงินสกุลต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือเทียบกบัสกุลเงินบาท จึงมีผลกระทบท าให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้
ใน ช่วงเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ กนั 

-  การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผูล้งทุนอาจจะไดรั้บช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนชา้กว่ากองทุนเปิดทัว่ไปท่ีลงทุนในประเทศ
ไทย เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความแตกต่างดา้นเวลาของประเทศไทยและประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน จึงอาจท าให้
บริษทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และราคารับซ้ือคืน ได ้ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ทั้งน้ี ผูล้งทุนจะ
ไดรั้บช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวได ้

 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 
Q: กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือน กรกฎาคม 

 

Q: กองทุนมีฐานะการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ต่อไปนี้ เกิน 20%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น มี
นโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงท่ีส าคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร 

A: ข้อมูลกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund ซ่ึงเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการ
เลีย้งชีพ ไปลงทุน”  
แหล่งขอ้มูล: http://www.franklintempleton.lu 
1. Franklin Templeton Investment Funds as of January, 2016 
2. Fund Fact Sheet as of July 31, 2017  
ทั้งน้ี ขอ้มูลต่อไปน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงจากขอ้มูล ณ วนัท่ีท่ีแสดง โดยส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปจะเป็นไปตามขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวน 
หรือ Fund Fact Sheet ของกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือท่ีมีการให้ขอ้มูลเป็นปัจจุบนัขึ้น 

1. ข้อมูลส าคัญของกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund 

ช่ือกองทุนรวมในต่างประเทศ Franklin Global Aggregate Bond Fund 
ประเภทและนโยบายการลงทุน กองทุนมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนโดยมุ่งลงทนุในตราสารหน้ี หรือตราสารหน้ีท่ี

ให้ผลตอบแทนในรูปแบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ท่ีออกโดยภาครัฐบาล หรือ
เก่ียวขอ้งกบัภาครัฐบาล (รวมถึงองคก์รณ์ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลประเทศ
ต่างๆ) และบริษทัเอกชนทัว่โลก 

กองทุนจะเนน้ลงทนุในตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade แต่อาจลงทุนในตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัต ่า
กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือตราสารในกลุ่มประเทศเกิด
ใหม่ไดไ้ม่เกิน 10% นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารประเภท Credit-
Linked หรือ ตราสารประเภท Structure Product ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบั
ดชันี หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น หรืออตัราแลกเปล่ียน  หรือ Mortgage หรือ 
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Asset Backed Securities รวมถึง ตราสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหน้ี (Debt Obligations) 
ทั้งน้ี กองทนุอาจมีการท าธุรกรรม  Mortgage Dollar Roll 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนใน financial derivative instruments เพื่อป้องกนัความ
เส่ียง และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) ซ่ึง financial derivative instruments ดงักล่าวอาจมีการท าธุรกรรมใน 
regulated markets หรือ over-the-counter โดย financial derivative instruments 
ดงักล่าวรวมถึง swaps เช่น credit default swaps หรือตราสารหน้ีท่ีเก่ียวกบั total 
return swaps, forwards, cross forwards, futures contracts  และ options โดย
กองทุนจะพิจารณาลงทุนใน financial derivative instruments ไม่เกิน 40% ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน    

นอกจากน้ีกองทนุยงัอาจหาโอกาสการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน เช่น UCIs, 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธ์ และใบส าคญัแสดงสิทธิ 

Base Currency: ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
อายกุองทุน ไม่ก าหนด 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุ 29 ตุลาคม 2553 
ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง Luxembourg 
ISIN Code LU0543370190 
บริษทัจดัการ (Management 
Company) 

Franklin Templeton International Services S.à r.l. 

ผูดู้แลผลประโยชน์ (Custodian) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management 
Fee) 

 
0.40% ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ 

Benchmark Barclays Global Aggregate Index 
 

2.  ความเส่ียงท่ีส าคัญของกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund 

• ความเส่ียงของคู่สัญญา (Counterparty risk) : เม่ือมีการท าสัญญาในลกัษณะ over-the-counter (OTC) หรือการท าสัญญา 2 ฝ่ายอื่น 
ๆ (bilateral contracts) เช่น  ในธุรกรรมเก่ียกับ อนุพันธ์ (OTC Derivatives) การซ้ือคืน (repurchase agreements) การให้ยืม
หลกัทรัพย ์(security lending) เป็นตน้  กองทุนอาจมีความเส่ียงหากเกิดกรณีท่ีคู่สัญญาลม้ละลาย หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาได ้

• ความเส่ียงจากการท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ีย และ/ หรือ คืนเงินตน้ได ้(Credit Risk) : เป็นความเส่ียงพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งของการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงินต่าง ๆ Credit Risk เป็นความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถ
จ่ายช าระคืนเงินตน้และหรือดอกเบ้ียไดต้ามท่ีก าหนด  โดยทัว่ไปตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นCredit Risk สูง
จะให้อตัราผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนสูงกว่าตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นCredit Risk ต ่ากว่า และในทางกลบักนั
ตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นCredit Risk ต  ่าจะให้อตัราผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนต ่ากว่าผูอ้อกตราสารท่ีมีความ
เส่ียงดา้นCredit Risk สูง  ทั้งน้ีตราสารหน้ีภาครัฐถือเป็นตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้น Credit Risk ต  ่าท่ีสุด ในขณะท่ีตราสารหน้ี
ภาคเอกชนมีความเส่ียงสูงกว่า โดยเฉพาะตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีมี
คุณภาพต ่า   ความสามารถในการช าระหน้ีของ  ผูอ้อกตราสารหน้ีและมูลค่าของตราสารหน้ีอาจจะไดรั้บผลกระทบในทางลบจาก
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การเปล่ียนแปลงของสถานะการเงินของผูอ้อกตราสาร การเปล่ียนแปลงโดยรวมของสภาพเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อผูอ้อกตราสารหน้ีนั้น 

• ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั Credit-linked Securities : Credit-linked Securities risk เป็นตราสารหน้ีซ่ึงอา้งอิงผลตอบแทนจากตราสารหน้ี
เอกชนตัวเดียวหรือหลายตัว หรือจาก credit default swaps ท่ีประกอบมากับตราสารหน้ี หรือ จากสินเช่ือธนาคาร (bank loan 
obligations) ตราสารหน้ีเหล่าน้ีอาจมีผูอ้อก (corporate issuer) เพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได ้โดยกองทุนมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียเป็น
งวด ๆ จากผูอ้อก Credit-linked Securities (โดยปกติจะเป็นผูข้าย underlying credit default swap) ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงกนั และ
การคืนเงินตน้ ณ วนัหมดอายตุราสาร 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนจากเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไม่ไดรั้บดอกเบ้ียตามท่ีคาดหวงัในช่วงระยะเวลาท่ีลงทุนใน Credit-
linked Securities หากเกิดกรณีท่ีตราสารหน้ีตวัใดตวัหน่ึงหรือหลายตวัซ่ึงเป็น underlying ของ  Credit default swap เกิดการผิดนัด
ช าระหน้ี  หรือมีสถานะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(non-performing)  ในกรณีท่ีเกิดเหตุดงักล่าว (ลม้ละลาย ผิดนดัการจ่ายดอกเบ้ีย
หรือเงินตน้ หรือการปรับโครงสร้างหน้ี)  จะส่งผลกระทบต่อกองทุน คือ โดยทัว่ไปยอดเงินตน้ ( principal balance) ของ Credit-
linked Securities ท่ีเก่ียวข้องจะลดลงตามอตัราส่วนท่ีกองทุนมีส่วนไดเ้สีย (pro rata interest) ในมูลค่าท่ีตราไว ้(paramount) ของ 
defaulted underlying debt obligation  เพื่อแลกกบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง (actual value) ของ defaulted underlying obligation นั้น หรือของ 
defaulted underlying obligation เอง เหตุดงักล่าวจะท าให้กองทุนขาดทุนจากเงินลงทุน   หลงัจากนั้น ดอกเบ้ียของ Credit-linked 
Securities จะค านวณสะสมจากยอดเงินตน้ ( principal balance) ท่ีลดลง และ ณ วนัหมดอายตุราสาร  เงินตน้ของตราสารท่ีจะไดรั้บ
คืน ก็จะลดลงดว้ย  ในกรณีท่ี Credit-linked Securities อา้งอิงกบัผูอ้อกตราสารหน้ีเพียงรายเดียว กองทุนจะมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุน
มากกว่า กรณีท่ีอา้งอิงกบัผูอ้อกตราสารหน้ีหลายราย 
นอกจากน้ี กองทุนยงัมีความเส่ียงท่ีผูอ้อก Credit-linked Securities จะผิดนดัช าระหน้ี หรือลม้ละลาย หากเกิดเหตุดงักล่าว กองทุน
อาจประสบปัญหาท่ีจะไดรั้บช าระคืนเงินตน้ หรือไม่ไดรั้บช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียจากตราสารท่ีลงทุน 
การลงทุนใน Credit-linked Securities ยงัมีความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty) ในการท า Credit default swap ท่ีผูอ้อก Credit-
linked Securities เขา้เป็นคู่สัญญาดว้ย เพ่ือช าระดอกเบ้ียรายงวดให้แก่ผูอ้อก Credit-linked Securities ตามเง่ือนไขของสัญญา SWAP 
กรณีใด ๆ ท่ีเกิดการจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ผูอ้อก Credit-linked Securities ล่าชา้ หรือหยดุการจ่ายดอกเบ้ีย จะมีผลท าให้กองทุนในฐานะผู ้
ลงทุนใน Credit-linked Securities ไดรั้บดอกเบ้ียช้า หรือไดรั้บลดลงดว้ย  นอกจากน้ี  Credit-linked Securities มกัมีเง่ือนไขจ ากดั
ความรับผิดของผูอ้อก (limited recourse obligations of the issuer) เช่น ผูอ้อก Credit-linked Securities เท่านั้ นท่ีจะผูกพันรับผิด  
บุคคลอ่ืนจะไม่ผกูพนัรับผิดชอบในตราสารนั้นดว้ย 
Credit-linked Securities ส่วนใหญ่ จะเป็นตราสารท่ีมีลกัษณะเป็น US Rule 144A securities เพ่ือให้สามารถซ้ือขายระหว่างผูล้งทุน
สถาบนัได ้ โดยทัว่ไป กองทุนจะลงทุนใน Credit-linked Securities ท่ีพิจารณาว่ามีสภาพคล่องภายใตแ้นวทางก าหนดสภาพคล่อง
ของกองทุน อย่างไรก็ตาม ตลาดของตราสาร Credit-linked Securities อาจขาดสภาพคล่อง (illiquid) ได ้และผูส้นใจลงทุนในตรา
สารประเภทน้ีอาจจ ากดัอยู่ในกลุ่มผูล้งทุนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในตราสารอนุพนัธ์ดีเพียงพอ  สภาพคล่องท่ีเปล่ียนแปลงไปของ 
Credit-linked Securities อาจท าให้ราคาของตราสารน้ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั หรืออยา่งรวดเร็ว และคาดการณ์ไม่ได ้ในบาง
กรณี Credit-linked Securities อาจจะไม่มีราคาตลาดหรืออาจจะเป็นราคาท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใชอ้้างอิงได ้และกองทุนอาจจะประสบ
ปัญหาในการขายตราสารลกัษณะน้ีให้ไดใ้นราคาท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นว่าเป็นราคายติุธรรม (fair) 
 มูลค่าของ Credit-linked Securities อาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของตราสารหน้ีอ้างอิง 
(underlying debt obligations) ท่ีมีไวโ้ดยผูอ้อก (ถา้มี)  หรือของ Credit default swap  ย่ิงไปกว่านั้น หากรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
ของ Credit-linked Securities ให้กับกองทุน มีเง่ือนไขท่ีขึ้ นอยู่กับผลการด าเนินงานของตราสารหน้ีอ้างอิง (underlying debt 
obligations) ท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขของ Credit default swap  ในกรณีดงักล่าวความผนัผวนของมูลค่าของตราสารหน้ีอา้งอิง อาจส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของ Credit-linked Securities ดว้ย 
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• ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์ุ (Derivative risk) : ผลการด าเนินงานและมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ุ จะขึ้นกบัผลการด าเนินงาน
และมูลค่าของสินทรัพยห์รือตวัแปรอา้งอิง (underlying asset) ตราสารอนุพนัธ์ุจะมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจมีความผนัผวน และอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง ความส าเร็จในใชต้ราสารอนุพนัธ์ุ อาจจะขึ้นอยูก่บัความสามารถของ
ผูจ้ดัการกองทุนในการคาดการความเคล่ือนไหวของตลาด ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง การไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) การท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งอื่น ๆ ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง หรือไม่สามารถปิดสถานะได ้(close out a position) เน่ืองจากตลาดไม่มีสภาพคล่องใน
การซ้ือขาย ตราสารอนุพนัธ์ุ บางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเป็นพิเศษ  ความเส่ียงท่ีกองทุนจะเกิดผล
ขาดทุนจาก swap transaction แบบ net basis จะขึ้นอยู่กบัคู่สัญญาฝ่ายใดมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount) ให้กบัอีก
ฝ่ายหน่ึง  ในกรณีท่ีคู่สัญญาผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount)ให้กบักองทุน ความเส่ียงท่ีจะขาดทุนของกองทุนเท่ากบัการ
ขาดทุนทั้งจ านวนท่ีกองทุนมีสิทธิไดรั้บ  หากกองทุนเป็นฝ่ายผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount) ความเส่ียงท่ีจะขาดทุนของ
กองทุนจ ากดัเท่ากบัส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนุพนัธ์ุ แบบ OTC derivative instruments จะมีระดบัความเส่ียงสูงกว่า เน่ืองจากมี
สภาพคล่องและการก ากบัดูแล (regulated) ต ่ากว่า 

• ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) : การลงทุนของกองทุนในตราสารท่ีออกโดยภาคเอกชน 
รัฐบาล หรือองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) ในประเทศและสกุลเงินท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความเส่ียงของการ
ลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งของการลงทุนแต่ละลกัษณะ โดยทัว่ไปความเส่ียงในการลงทุนดงักล่าวจะมีระดบัความเส่ียงสูงขึ้น เม่ือมีการลงทุนใน
หลกัทรัพยข์องประเทศท่ีอยู่ในช่วงก าลงัพฒันา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเส่ียงท่ี
กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากกฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดในการลงทุนหรือ
การเรียกคืนทรัพยสิ์นหรือสิทธิกลบัคืนสู่ประเทศนั้น ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงท่ีเกิดจากโอกาสท่ีตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผนัผวนอย่างผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดใน
ประเทศท่ีมีการพฒันามากกว่า ความเส่ียงจากการเขา้มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจ ากดัในขอ้มูลท่ี
เปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดับความเคร่งครัดท่ีต ่ากว่าในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้งทุน ความต้ืนและความจ ากดัใน
จ านวนตราสารท่ีมีสภาพคล่องเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงขอ้จ ากดัของตลาดในประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้
กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาท่ีต้องการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายภาษีอากร ความจ ากัดใน
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดเงินตลาดทุน  ระดบัการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภูมิภาค 
ความเส่ียงในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของประเทศ
นั้น ๆ  ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน 

• ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Currency Risk) : คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขึ้นลงของอตัราแลกเปล่ียน ระหว่าง
ค่าเงินสกุลหลกัของหน่วยลงทุนชนิดท่ีกองทนุ T-GlobalBond ลงทุน (Base Currency) และค่าเงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ และค่าเงินบาท 
ซ่ึงการเคล่ือนไหวขึ้นลงของค่าเงินดงักล่าว อาจจะท าให้ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในกองทุน หลกั เม่ือคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไป
จากผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นบนเงินสกุลเงินต่างประเทศ  
เน่ืองจากกองทุนหลัก  ค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในรูปสกุลหลักของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Base Currency) ซ่ึงการ
เคล่ือนไหวขึ้นลงของค่าเงินดงักล่าวในทางลบ ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการ
ลงทุนในกองทุนหลักด้วย และเน่ืองจากตราสารหรือหลักทรัพยท่ี์กองทุนหลักลงทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลหลกั (Base 
Currency) กองทุน หลกัจึงอาจไดรั้บประโยชน์หรือผลเสียท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในกฏระเบียบในการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน หรือ
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง Base Currency กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลอื่น ๆ  ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุน มูลค่าของเงินปันผล ดอกเบ้ียรับ ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีกองทุนลงทุนดว้ย ทั้งน้ี
ในกรณีท่ีกองทุนหลกั ใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิคในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน การด าเนินการดงักล่าวไม่ไดรั้บประกนัว่าจะ
สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดต้ามวตัถุประสงค ์และไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดบงัคบัว่าจะตอ้งมีการใชก้ลยุทธ์หรือเทคนิค
ในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
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• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Securities Risk) : เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหน้ี 
โดยตราสารหน้ีท่ีให้ผลตอบแทนแบบคงท่ีจะมีมูลค่าหรือราคาเพ่ิมสูงขึ้นเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลงและมูลค่าหรือราคาจะลดลงเม่ือ
อตัราดอกเบ้ียปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้น  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจึงคอืโอกาสท่ีมูลค่าหรือราคาของตราสารหน้ี
ท่ีกองทุนลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน จะไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว และ
ตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยาวกว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ีนั้นมากกว่าตรา
สารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือส้ันกว่า ดังนั้นตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยาวกว่าจึงมกัให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าเพื่อชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมขึ้น การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียอาจจะส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียรับของกองทุนรวมถึงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ
ต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในแต่ละวนัของกองทุน ดว้ย 

• ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือ โอกาสท่ีตราสารอาจขายไม่ไดต้ามราคาและเวลา ท่ีตอ้งการ ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปล่ียนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตดัสินใจลงทุน และติดตาม
การเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกบัผลตอบแทนและความเส่ียง ท่ีก าหนดไว ้และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของเงินลงทุนส่วนน้ี    ท าให้กองทุนมีความเส่ียงน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 

• ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในตรสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต ่า หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Low-Rated or Non-Investment Grade Securities risk) : ในกรณีท่ีกองทุน ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงแต่เป็นตราสารท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้ซ่ึงรวมถึง high yield debt securities หรือตราสาร
หน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือตราสารท่ีผิดนดัช าระหน้ี  ตราสารดงักล่าวจึงมีความเส่ียงของการผิดนดัช าระหน้ี (credit 
risk) สูง  ตราสารหน้ีเหล่าน้ีอาจจะมีความผันผวนของราคาตราสารสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับตราสารหน้ีคุณภาพดีท่ีให้อัตรา
ผลตอบแทนต ่ากว่าและตราสารหน้ีเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะมีอตัราการผิดนดัช าระหน้ีสูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือในแนวโนม้อตัรา
ดอกเบ้ียขาขึ้น  

ในการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว บริษทัจดัการในต่างประเทศจะให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์คุณภาพของตราสารหน้ี 
(Credit quality) โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจยัเศรษฐกิจเชิงมหภาค (Top-down global economic analysis) และการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน
ของตราสารหน้ีนั้นๆ (Bottom-up fundamental research)  เช่น การประเมินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ (Country credit 
rating) ท่ีจดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหลายๆ สถาบนั ( Rating agencies) นโยบายการเงินการคลงั  รวมถึงนโยบายและ
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน สภาพคล่อง อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อของประเทศนั้น ๆ  เป็นตน้ รวมถึงการใชก้าร
วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ ( Statistical models) เพื่อประกอบการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ผลการด าเนินงาน และรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถศึกษาไดต้ามเอกสารแนบ 

 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การขายหน่วยลงทุน  

มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังแรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังต่อไป 1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน       มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน**   

ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    

หมายเหตุ   
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* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบคอมพิวเตอร์
เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้งและปัดทศนิยม
ต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ 
ปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ี
ท าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ี 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับ “ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัในเวลาท าการ และสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดใ้นวนัและเวลาท าการท่ีบริษทัจดัการก าหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท า
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น ท่ีค  านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนใชเ้พ่ือค านวณราคารับซ้ือคืน หักดว้ยค่าธรรมเนียมในการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถา้มี)  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ไดรั้บหลงัระยะเวลาการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
1.1 ผูล้งทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 14:00 น.  
 มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืนแต่ละครัง้ 1.00 บาทขึน้ไป 
 ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**                                                                                                            

ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
หมายเหต ุ 
*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์

เอือ้อ านวย และทางอินเทอรเ์น็ต 
**  มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชค้  านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
***  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน โดยปรบัเพิ่มไดส้งูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวน

หน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน โดยปรบัเพิ่มไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยใหถื้อว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากใน
กรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวัน
ด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท้ี่ที่ท  าการของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนื และประกาศใน 
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดงัน้ี 

▪ บริษทัจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวจะมีผลให้ผูล้งทุนรายนั้นถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือในกรณีท่ีค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
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ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวขอ้การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน   

▪ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าค าส่ังซ้ือใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความ
เส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงต่อช่ือเสียงของบริษทัจดัการหรือกองทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส่ั้งซ้ือก่อนการด าเนินการ 

▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียน ท่ีไม่ไดมี้
สัญชาติไทย โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส่ั้งซ้ือก่อนการด าเนินการ 

▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของบคุคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือ
ความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดงักล่าว   

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

ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว   

5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 
 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเล่ือนก 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 าระเงินจากทรัพย์สินตามก าหนดเวลาปกติ และนอกเหนือการควบคุมของ
บริษทัจดัการ กรณีราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีเล่ือนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการ 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ัง 
บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2) เม่ือบริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่า มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์

หรือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 



 

กองทนุเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพื่อการเลีย้งชีพ  
 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน และการก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั  

 (ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่ง เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
หรือ  

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ  

(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าว
อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะ
ราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั 

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

(6) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 

การหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขาย
คืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 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)  บริษทัจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของกองทุนในปัจจบุนั อนัไดแ้ก่  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุน
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รวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ
ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ี
สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปน้ี    
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษทัจดัการจะเพ่ิมเติมการใชเ้คร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนอนัไดแ้ก่ 
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น ของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) นั้น บริษทั
จดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบบัน้ี และ/หรือทางเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทาง
อื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษทัจดัการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียด
การใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 
โดยการใชเ้คร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ  อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไขท่ีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือนั้น 
ๆ 
 
▪ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง 
การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใช้ในการค านวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อสะทอ้นตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซ้ือขายทรัพยสิ์น หรือภาวะ
ท่ีตลาดของทรัพยสิ์นมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ เหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม 
เป็นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิท่ีมีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการ
ซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทนุสุทธิ  

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

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-  บริษทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ท่ีเป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั  
 
-  swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
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1. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการซ้ือ
ขายทรัพยสิ์นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายท่ีถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง 
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรับใช้
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ี
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 บริษทัจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสิน ใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนั้น  
▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่ไม่เกินอตัรา
สูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจัดการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ี
ไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บ
ไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
▪ บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี 
▪ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 
(switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
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ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เติม  
เม่ือกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซ่ึงเป็นไปตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุน
เป็นส 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 เป็นตวับ่งช้ีสถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช ้Redemption Gate จะตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด
ใน 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 านวณเป็นไปตามวิธีท่ี
บริษทัจดัการก าหนด 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของ
กองทุนมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจาก
มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(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 าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได ้ซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
• บริษทัจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนั
ท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
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• บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
• ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่าท่ีระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ีระบุในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษทัจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีคา้ง
อยูใ่นรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าส่ังโดยไม่ชกัชา้  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนั้น  
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษทัจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 
1. ความผนัผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิ์น  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุน
จะไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate 
ท่ีก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษทัจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใตข้้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เติม  
เม่ือกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซ่ึงผูถื้อหน่วยอาจจะไดรั้บช าระเงินจากค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทุนรวมทัว่ไป และ
เป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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▪ การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั 
 
▪ 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 าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
เพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล  
 
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A: ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ สามารถขอรับหนงัสือช้ี
ชวน คู่มือผูล้งทุน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก 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 

 

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 

 A :  หน่วยลงทุนของ “ กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพื่อการเล้ียงชีพ ” ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด 

A : ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้โดยบริษทั
จดัการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของวนัท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวนัท าการถดัไป จากหนงัสือพิมพข์่าวหุ้น (ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหนงัสือพิมพท่ี์
ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามท่ีบริษทัจัดการเห็นเหมาะสม โดยบริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ประกาศ
ล่วงหน้า) และสามารถติดตามไดท้าง Website ของบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com หรือทางระบบโทรศพัท์
อตัโนมติั หมายเลข 0-2126-8399  

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q: กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์รือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ ภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการไดรั้บการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. 
อน่ึง บริษทัจดัการไดป้ระกาศการเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงในหน่วยลงทุน 
(Fund Book) ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 

 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

A: ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ือง 
▪ การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม:ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และจะด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือน
นบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

▪ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 

▪ กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดรั้บการจดทะเบียนหากมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

▪ กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายไดข้องแผ่นดิน กรณีการเกินโดย
เกิดจากการลงทุนเพ่ิม ทั้งน้ีโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
 

Q: ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใดจะมีช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้
สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่างไร 

A: ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการหรือโดยผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บการ
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แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 

ผูล้งทุนสามารถ ติดต่อท่ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2126-8399 หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 

การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไม่มี 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 

 
Q: ข้อมลูเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การ

บริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

A: ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

ลักษณะกิจการ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาตจ ากดั (บลจ.ธนชาต) เดิมช่ือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ออมสินจ ากดั
(บลจ.ออมสิน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 100 ลา้นบาท เป็นหน่ึงในเจ็ดบริษทั
แรกท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลงัต่อมาไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคลปัจจุบันด าเนินธุรกิจดา้นการจดัการกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนชาติจ ากัดเม่ือวนัท่ี  7 เมษายน  2542 และเป็นบริษัท
หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนธนชาติจ ากัดเม่ือวนัท่ี  1 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบันบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็นบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาตจ 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 
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คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้
1. นายโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร์  ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์  กรรมการ 
3. นายไท เปง เบอร์นาร์ด เทีย  กรรมการ  
4. นายอนุวติัร์  เหลืองทวีกุล  กรรมการ 
5.   นายศรัณย ์ ภู่พฒัน์   กรรมการ 

 

จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท  จ านวน 95 กองทุน  (ขอ้มูล ณ 30 มิถุนายน  2564)  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  จ านวน  178,705,573,168.00 บาท  (ขอ้มูล ณ  30 มิถุนายน  2564) 

  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารการลงทุน ไดแ้ก่ 

1. คุณโชติช่วง  ธีรขจรโชติ                           ประธานคณะกรรมการ 
2. คุณวิศิษฐ ์  ช่ืนรัตนกุล                             กรรมการ 
3. คุณอ าพล   โฆษิตาภรณ์                          กรรมการ 
4. คุณสมสุข  สุรัตนชยัการ                        กรรมการ 
5. คุณวิภาสิริ  เกษมศุข                                กรรมการ 
6. คุณธีรนุช    ธรรมภิมุขวฒันา                   กรรมการ 

 

Q: รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมรวมทั้งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นางสาวธีรนุช 
ธรรมภิมุขวฒันา 
 
 
 
 

- ปริญญาโท / MBA  
(Finance) New York 
University 

- ปริญญาตรี / BBA
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
บลจ.ธนชาต 

- ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง/ ฝ่าย
ตราสารหน้ี/ฝ่ายลงทุนตา่งประเทศ 
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

- เจา้หนา้ท่ีลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มกองทุนต่างประเทศ 
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Q: รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมท้ังต้องจัดให้มีข้อความว่า 
รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

A: ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8000 
2 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8852 
3 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 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 
11 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5626 
12 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9233 
13 บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ จ ากดั 0-2763-7525 
14 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 0-2680-5061 
15 บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั 084-903-2703 
16 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8888 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง 

รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดัโทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5282 

รายช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพื่อการเลีย้งชีพ  
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

ผูล้งทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั ธนาคารธนชาต หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com 
 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงหลักจากการลงทุน 

1.1 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ  
ในขณะท่ีจดัตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Franklin 
Global Aggregate Bond Fund ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ความเส่ียงในการลงทุนของ  กองทุน Franklin Global 
Aggregate Bond Fund   จึงเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของการลงทุนในกองทุนน้ีด้วย ซ่ึงความเส่ียงดังกล่าวของกองทุน Franklin 
Global Aggregate Bond Fund โดยสรุป ไดแ้ก่ 

• ความเส่ียงของคู่สัญญา (Counterparty risk) : เม่ือมีการท าสัญญาในลกัษณะ over-the-counter (OTC) หรือการท าสัญญา 2 ฝ่าย
อื่นๆ (bilateral contracts) เช่น ในธุรกรรมเก่ียกับอนุพันธ์ (OTC Derivatives) การซ้ือคืน (repurchase agreements) การให้ยืม
หลกัทรัพย ์(security lending) เป็นตน้  กองทุนอาจมีความเส่ียงหากเกิดกรณีท่ีคู่สัญญาลม้ละลาย หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาได ้
• ความเส่ียงจากการท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ีย และ/ หรือ คืนเงินตน้ได ้(Credit Risk) : เป็นความเส่ียงพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งของการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงินต่าง ๆ  Credit Risk เป็นความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่าย
ช าระคืนเงินตน้และหรือดอกเบ้ียไดต้ามท่ีก าหนด  โดยทัว่ไปตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นCredit Risk สูงจะให้
อตัราผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนสูงกว่าตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้น Credit Risk ต ่ากว่า และในทางกลบักนัตราสาร
หน้ีของผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้น Credit Risk ต  ่าจะให้อตัราผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนต ่ากว่าผูอ้อกตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้น 
Credit Risk สูง ทั้งน้ีตราสารหน้ีภาครัฐถือเป็นตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้น Credit Risk ต  ่าท่ีสุด ในขณะท่ีตราสารหน้ีภาคเอกชนมี
ความเส่ียงสูงกว่า โดยเฉพาะตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีได้รับการจัดอันดับความเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดับท่ีมีคุณภาพต ่า   
ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ีและมูลค่าของตราสารหน้ีอาจจะไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลง
ของสถานะการเงินของผูอ้อกตราสาร การเปล่ียนแปลงโดยรวมของสภาพเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผูอ้อกตราสารหน้ีนั้น 
• ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั Credit-linked Securities : Credit-linked Securities risk เป็นตราสารหน้ีซ่ึงอา้งอิงผลตอบแทนจากตราสารหน้ี
เอกชนตัวเดียวหรือหลายตัว หรือจาก credit default swaps ท่ีประกอบมากับตราสารหน้ี หรือ จากสินเช่ือธนาคาร (bank loan 
obligations) ตราสารหน้ีเหล่าน้ีอาจมีผูอ้อก (corporate issuer) เพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได ้โดยกองทุนมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียเป็น
งวด ๆ จากผูอ้อก Credit-linked Securities (โดยปกติจะเป็นผูข้าย underlying credit default swap) ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงกนั และ
การคืนเงินตน้ ณ วนัหมดอายตุราสาร 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีจะขาดทนุจากเงินลงทนุเร่ิมแรก และอาจไม่ไดรั้บดอกเบ้ียตามท่ีคาดหวงัในช่วงระยะเวลาท่ีลงทุนใน Credit-
linked Securities หากเกิดกรณีท่ีตราสารหน้ีตวัใดตวัหน่ึงหรือหลายตวัซ่ึงเป็น underlying ของ  Credit default swap เกิดการผิดนดั
ช าระหน้ี  หรือมีสถานะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-performing)  ในกรณีท่ีเกิดเหตุดังกล่าว (ล้มละลาย ผิดนัดการจ่าย
ดอกเบ้ียหรือเงินตน้ หรือการปรับโครงสร้างหน้ี)  จะส่งผลกระทบต่อกองทุน คือ โดยทัว่ไปยอดเงินตน้ ( principal balance) ของ 
Credit-linked Securities ท่ี เก่ียวข้องจะลดลงตามอัตราส่วนท่ีกองทุนมีส่วนได้เสีย (pro rata interest) ในมูลค่าท่ีตราไว ้
(paramount) ของ defaulted underlying debt obligation  เพื่อแลกกับมูลค่าท่ีแท้จริง (actual value) ของ defaulted underlying 
obligation นั้น หรือของ defaulted underlying obligation เอง เหตุดงักล่าวจะท าให้กองทุนขาดทุนจากเงินลงทุน   หลงัจากนั้น 
ดอกเบ้ียของ Credit-linked Securities จะค านวณสะสมจากยอดเงินตน้ ( principal balance) ท่ีลดลง และ ณ วนัหมดอายุตราสาร  
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เงินตน้ของตราสารท่ีจะไดรั้บคืน ก็จะลดลงด้วย  ในกรณีท่ี Credit-linked Securities อา้งอิงกบัผูอ้อกตราสารหน้ีเพียงรายเดียว 
กองทุนจะมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนมากกว่า กรณีท่ีอา้งอิงกบัผูอ้อกตราสารหน้ีหลายราย 
นอกจากน้ี กองทุนยงัมีความเส่ียงท่ีผูอ้อก Credit-linked Securities จะผิดนดัช าระหน้ี หรือลม้ละลาย หากเกิดเหตุดงักล่าว กองทุน
อาจประสบปัญหาท่ีจะไดรั้บช าระคืนเงินตน้ หรือไม่ไดรั้บช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียจากตราสารท่ีลงทุน 
การลงทุนใน Credit-linked Securities ยงัมีความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty) ในการท า Credit default swap ท่ีผูอ้อก Credit-
linked Securities เข้าเป็นคู่สัญญาด้วย เพ่ือช าระดอกเบ้ียรายงวดให้แก่ผูอ้อก Credit-linked Securities ตามเง่ือนไขของสัญญา 
SWAP  กรณีใด ๆ ท่ีเกิดการจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ผูอ้อก Credit-linked Securities ล่าช้า หรือหยุดการจ่ายดอกเบ้ีย จะมีผลท าให้
กองทุนในฐานะผูล้งทุนใน Credit-linked Securities ไดรั้บดอกเบ้ียชา้ หรือไดรั้บลดลงดว้ย  นอกจากน้ี   Credit-linked Securities 
มกัมีเง่ือนไขจ ากดัความรับผิดของผูอ้อก (limited recourse obligations of the issuer) เช่น ผูอ้อก Credit-linked Securities เท่านั้นท่ี
จะผกูพนัรับผิด  บุคคลอ่ืนจะไม่ผกูพนัรับผิดชอบในตราสารนั้นดว้ย 
Credit-linked Securities ส่วนใหญ่ จะเป็นตราสารท่ีมีลกัษณะเป็น US Rule 144A securities เพ่ือให้สามารถซ้ือขายระหว่าง ผู ้
ลงทุนสถาบนัได ้ โดยทัว่ไป กองทุนจะลงทุนใน Credit-linked Securities ท่ีพิจารณาว่ามีสภาพคล่องภายใตแ้นวทางก าหนดสภาพ
คล่องของกองทุน อย่างไรก็ตาม ตลาดของตราสาร Credit-linked Securities อาจขาดสภาพคล่อง (illiquid) ได ้และผูส้นใจลงทุน
ในตราสารประเภทน้ีอาจจ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในตราสารอนุพนัธ์ดีเพียงพอ  สภาพคล่องท่ีเปล่ียนแปลง
ไปของ Credit-linked Securities อาจท าให้ราคาของตราสารน้ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั หรืออย่างรวดเร็ว และคาดการณ์
ไม่ได้ ในบางกรณี Credit-linked Securities อาจจะไม่มีราคาตลาดหรืออาจจะเป็นราคาท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใช้อ้างอิงได้ และ
กองทุนอาจจะประสบปัญหาในการขายตราสารลกัษณะน้ีให้ไดใ้นราคาท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นว่าเป็นราคายติุธรรม (fair) 
 มูลค่าของ Credit-linked Securities อาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของตราสารหน้ีอา้งอิง 
(underlying debt obligations) ท่ี มีไว้โดยผู ้ออก (ถ้ามี)  หรือของ Credit default swap    ย่ิงไปกว่านั้ น หากรูปแบบการจ่าย
ผลตอบแทนของ Credit-linked Securities ให้กับกองทุน มีเง่ือนไขท่ีขึ้ นอยู่กับผลการด าเนินงานของตราสารหน้ีอ้างอิง 
(underlying debt obligations) ท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขของ Credit default swap  ในกรณีดงักล่าวความผนัผวนของมูลค่าของตราสาร
หน้ีอา้งอิง อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ Credit-linked Securities ดว้ย 

• ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับตราสารอนุพนัธ์ุ (Derivative risk) : ผลการด าเนินงานและมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ุ จะขึ้นกับผลการ
ด าเนินงานและมูลค่าของสินทรัพยห์รือตวัแปรอา้งอิง (underlying asset) ตราสารอนุพนัธ์ุจะมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจมีความผนั
ผวน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง ความส าเร็จในใชต้ราสารอนุพนัธ์ุ อาจจะขึ้นอยู่
กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทุนในการคาดการความเคล่ือนไหวของตลาด ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง การไม่สามารถส่ง
มอบ (delivery failure) การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งอื่น ๆ ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง หรือไม่สามารถปิดสถานะได ้(close out a position) 
เน่ืองจากตลาดไม่มีสภาพคล่องในการซ้ือขาย  ตราสารอนุพนัธ์ุ บางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
เป็นพิเศษ  ความเส่ียงท่ีกองทุนจะเกิดผลขาดทุนจาก swap transaction แบบ net basis จะขึ้นอยู่กบัคู่สัญญาฝ่ายใดมีขอ้ผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount) ให้กบัอีกฝ่ายหน่ึง  ในกรณีท่ีคู่สัญญาผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount)ให้กบั
กองทุน ความเส่ียงท่ีจะขาดทุนของกองทุนเท่ากบัการขาดทุนทั้งจ านวนท่ีกองทุนมีสิทธิไดรั้บ  หากกองทุนเป็นฝ่ายผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายช าระส่วนต่าง (net amount) ความเส่ียงท่ีจะขาดทุนของกองทุนจ ากดัเท่ากบัส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนุพนัธ์ุ 
แบบ OTC derivative instruments จะมีระดบัความเส่ียงสูงกว่า เน่ืองจากมีสภาพคล่องและการก ากบัดูแล (regulated) ต ่ากว่า 
• ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) : การลงทุนของกองทุนในตราสารท่ีออกโดย
ภาคเอกชน รัฐบาล หรือองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) ในประเทศและสกุลเงินท่ีแตกต่างกนั ย่อมมี
ความเส่ียงของการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งของการลงทุนแต่ละลกัษณะ โดยทัว่ไปความเส่ียงในการลงทุนดงักล่าวจะมีระดบัความเส่ียง
สูงขึ้น เม่ือมีการลงทุนในหลกัทรัพยข์องประเทศท่ีอยู่ในช่วงก าลงัพฒันา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ 
(Emerging Markets) ความเส่ียงท่ีกล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจาก



 

กองทนุเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพื่อการเลีย้งชีพ  
 

กฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพยสิ์นหรือสิทธิกลบัคืนสู่ประเทศนั้น ๆ (investment and repatriation 
restrictions) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงท่ีเกิดจากโอกาสท่ีตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิด
ความผนัผวนอยา่งผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดในประเทศท่ีมีการพฒันามากกว่า ความเส่ียงจากการเขา้มามีบทบาทหรือการ
แทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจ ากัดในข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดับความเคร่งครัดท่ีต ่ากว่า ในกฎเกณฑ์
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน ความต้ืนและความจ ากดัในจ านวนตราสารท่ีมีสภาพคล่องเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดท่ีพฒันา
แลว้ ซ่ึงขอ้จ ากดัของตลาดในประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดไดต้ามเวลาและ
ราคาท่ีตอ้งการ  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากร  ความจ ากดัในกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดเงินตลาดทุน  ระดบัการ
พฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดบันานาชาติและระดับภูมิภาค ความเส่ียงในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
ควบคุมอตัราแลกเปล่ียน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงิน
เฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน 
• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Currency Risk) : คือ ความเส่ียงท่ี เกิดจากการเปล่ียนแปลงขึ้ นลงของอัตรา
แลกเปล่ียน ระหว่างค่าเงินสกุลหลกัของหน่วยลงทุนชนิดท่ีกองทุน T-Global Bond ลงทุน (Base Currency) และค่าเงินสกุล
ต่างประเทศอื่น ๆ และค่าเงินบาท ซ่ึงการเคล่ือนไหวขึ้นลงของค่าเงินดงักล่าว อาจจะท าให้ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนใน
กองทุน หลกั เม่ือคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นบนเงินสกุลเงินต่างประเทศ  
เน่ืองจากกองทุนหลกั  ค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนในรูปสกุลหลกัของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Base Currency) ซ่ึงการ
เคล่ือนไหวขึ้นลงของค่าเงินดงักล่าวในทางลบ ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนและผลตอบแทนท่ีได้
จากการลงทุนในกองทุนหลกัดว้ย และเน่ืองจากตราสารหรือหลกัทรัพยท่ี์กองทุนหลกัลงทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลหลกั 
(Base Currency) กองทุน หลกัจึงอาจไดรั้บประโยชน์หรือผลเสียท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในกฏระเบียบในการควบคุมอตัรา
แลกเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง Base Currency กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลอื่นๆ  ซ่ึงอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน มูลค่าของเงินปันผล ดอกเบ้ียรับ ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยห์รือตรา
สารท่ีกองทุนลงทุนดว้ย ทั้งน้ีในกรณีท่ีกองทุนหลกั ใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน การ
ด าเนินการดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได้ตามวตัถุประสงค์ และไม่ได้มี
ขอ้ก าหนดบงัคบัว่าจะตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิคในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Securities Risk) : เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนใน
ตราสารหน้ี โดยตราสารหน้ีท่ีให้ผลตอบแทนแบบคงท่ีจะมีมูลค่าหรือราคาเพ่ิมสูงขึ้นเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลงและมูลค่า
หรือราคาจะลดลงเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้น  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจึงคือโอกาสท่ี
มูลค่าหรือราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว และตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยาวกว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะ
ย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ีนั้นมากกว่าตราสารหน้ีท่ีมีอายคุงเหลือส้ันกว่า ดงันั้นตราสารหน้ีท่ีมีอายคุงเหลือยาวกว่าจึงมกั
ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้น การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบ้ียรับของกองทุนรวมถึงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในแต่ละวนัของกองทุน ดว้ย 
• ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  : คือ โอกาสท่ีตราสารอาจขายไม่ไดต้ามราคาและเวลาท่ี
ตอ้งการ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปล่ียนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทุน และติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกบัผลตอบแทน
และความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของเงินลงทุนส่วนน้ี ท าให้กองทุนมีความเส่ียงน้ีอยู่ใน
ระดบัต ่า 
• ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในตรสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต ่า หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities risk) : ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรา



 

กองทนุเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพื่อการเลีย้งชีพ  
 

สารหน้ีท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงแต่เป็นตราสารท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้ซ่ึงรวมถึง high yield debt 
securities หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือตราสารท่ีผิดนดัช าระหน้ี  ตราสารดงักล่าวจึงมีความเส่ียง
ของการผิดนดัช าระหน้ี (credit risk) สูง ตราสารหน้ีเหล่าน้ีอาจจะมีความผนัผวนของราคาตราสารสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัตรา
สารหน้ีคุณภาพดีท่ีให้อตัราผลตอบแทนต ่ากว่าและตราสารหน้ีเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะมีอตัราการผิดนัดช าระหน้ีสูงขึ้นในภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าหรือในแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียขาขึ้น  

ในการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว บริษทัจดัการในต่างประเทศจะให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์คุณภาพของตราสาร
หน้ี (Credit quality) โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจเชิงมหภาค (Top-down global economic analysis) และการวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐานของตราสารหน้ีนั้นๆ (Bottom-up fundamental research)  เช่น การประเมินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ 
(Country credit rating) ท่ีจดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหลายๆ สถาบนั ( Rating agencies) นโยบายการเงินการคลงั  
รวมถึงนโยบายและความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน สภาพคล่อง อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อของประเทศนั้นๆ 
เป็นตน้  รวมถึงการใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ ( Statistical models) เพื่อประกอบการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

• ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation risk) : คือ กรณีท่ีกองทุนอาจไม่สามารถน าเงินลงทุนและ
หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศหน่ึง ๆ กลบัมาในประเทศได ้หรือมีขอ้จ ากดัในการน าเงินกลบั เช่น exchange 
controls หรือ ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ในการด าเนินการ เป็นตน้ 

 

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศ 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต ก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ี
เป็นการลงทุนในประเทศ (onshore investment) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส ารองเงินไวส้ าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน เพื่อ
ช าระค่าใชจ้่าย  หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือเพื่อการอื่นใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดปกติท่ี
เกิดจากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เป็นตน้  

ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศของกองทุนน้ีจึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น 
ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/ หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/ Credit Risk/ 
Business Risk)  
ไดแ้ก่ โอกาสท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีไดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นเน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของผู ้ออกตราสารนั้ น อาจ
ประกอบดว้ย ประเภทของบริษทั ขนาดของบริษทั โครงสร้างเงินทุนและการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของ
การบริหาร เป็นตน้  
ความเส่ียงจากการท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ีย และ/ หรือ คืนเงินตน้ได ้ซ่ึงเกิดจากการลงทุนในตราสารหน้ีนั้น 
เน่ืองจากกองทุนลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสัดส่วนน้อย โดยเป็นการลงทุนเพ่ือการด าเนินการของกองทุน เพ่ือรอการลงทุน หรือ
เพื่อช าระค่าใชจ้่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั เป็นตน้ การบริหารความเส่ียงในส่วนน้ีจะ
เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ เงินฝาก หรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินฝาก (Near-cash) หรือกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบริหาร
สภาพคล่อง เป็นตน้ ซ่ึงการลงทุนเหล่าน้ีมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีต ่าเน่ืองจากผูอ้อกตราสารเป็นภาครัฐ หรือเป็นตรา
สารอายส้ัุน 
ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และตามปกติตราสาร
หน้ีท่ีมีอายุคงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
หากเป็นการลงทุนในประเทศ (onshore investment) กองทุนน้ีจะลงทุนในตราสารอายุส้ัน คือ ต ่ากว่าหน่ึงปี (ตามท่ีประกาศ



 

กองทนุเปิดธนชาตโกลบอล บอนด ์เพื่อการเลีย้งชีพ  
 

ส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดในปัจจุบนั)  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการส ารองเงินไวส้ าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน 
หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน  จึงท าให้ความเส่ียงในเร่ืองน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 

ทั้งน้ี ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงจากความผนัผวน
ของราคาตราสาร (Market Risk) ซ่ึงโดยหลกัการ คือ โอกาสท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนั
ผวนของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  ในกรณีท่ีกองทุนกระจาย
การลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจยัพ้ืนฐาน ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดงักล่าว รวมทั้งการก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบันโยบายการลงทุนของกองทุน จะท าให้กองทุนมีความเส่ียงน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)   

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

2. ความเส่ียงอ่ืน ๆ    

ความเส่ียงท่ีกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการ
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่าย (ซ่ึงตอ้งด าเนินการตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนของท่ี กองทุน Franklin Global Aggregate 
Bond Fund หรือตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องของท่ี กองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม   อ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน Franklin 
Global Aggregate 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 แตต่  ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS 

3.1 ในประเทศ 
 
ไม่เกิน 20% 

3.2 ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  
 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนา
อยูต่่างประเทศ โดยเลือก ใช ้credit rating 
แบบ national scale) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร

พาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบfiling 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 397 

วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้
ภาระผกูพนัตามราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงัน้ี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย 
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 นบัแต่วนัท่ีลงทุน 

ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 
Basel lll 

6.1.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 

6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แตอ่ตัราใดจะ
สูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

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

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.1.3.3 ในกณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง
เป็นบุคคล ดงัน้ี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านอง

เดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั นบัแต่

วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบ regulated market 
6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมี
ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 
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 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัที่อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้
เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  
    

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัรา
ใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10% 
หมายเหตุ:  ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  

 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
 2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีนิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรือคูสั่ญญา ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษทัเงินทุน 
1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ีย ในรอบปีบญัชี  
เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ
นอ้ยกว่า 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทุน 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมท่ีอายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 
เดือน ทั้ งน้ี  เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากคงเหลือเกิน 12 
เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมตราสารหน้ี หรือตราสาร Basel III 
ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
 

3 หน่วย CIS 
3.1 ในประเทศ 

 
ไม่เกิน 20% 

3.2 ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 ตราสารดงัน้ี (total SIP) 

4.1 ทรัพยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อก
ทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

4.2 ตราสารหน้ี หรือตราสาร Basel III ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือท่ีตวัตราสารและ/
หรือ ผูอ้อกตราสารท่ีต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade/ 
unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

5 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง (Hedging) ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

หมายเหตุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีขอ้กก าหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกันภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการรายเดียวกนัต้องมี
จ านวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทันั้น (ไม่นบัรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายภุกัษ)์ 

2 ตราสารหน้ี และตราสาร Basel III ของผูอ้อกราย
ใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 
หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
    

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
ออกตราสารรายนั้ น ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีผู ้ออกตราสารมีหน้ีสินทาง
การเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยงัไม่
ปรากฎในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่ าหน้ีสินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็
ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป 
และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อตัราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู ้
ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงัน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน2. 
ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั บคุคลตาม 

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

CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

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

ทั้งน้ีการค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน



 

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
  

1. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ
ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตามโครงการ* 
เรียกเก็บจริง* 

2562 2563 2564 
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) 
หมายเหตุ: บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทนุทราบรายละเอียดต่อไป โดย
จะติดประกาศดงักล่าวท่ีส านกังานของบริษทัจดัการและ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

 
 
 

ไม่เกิน 3.210% 

 
 
 

ปัจจุบนัยกเวน้ 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน  
(back-end fee) 

หมายเหตุ: บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากนั ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบรายละเอียด
ต่อไป โดยจะติดประกาศดงักล่าวท่ีส านกังานของบริษทัจดัการ
และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

 
 
 

ไม่เกิน 3.210% 

 
 
 

ปัจจุบนัยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(switching fee)** 

ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนกองทุนรวม
เพือ่การเล้ียงชีพในอตัราไม่เกิน 214 บาท ต่อรายการ โดยมีเง่ือนไขในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงัน้ี 
- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีอยู่

ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ ยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เฉพาะการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนคร้ังแรกในรอบปี
ปฏิทินและส าหรับการสับเปล่ียนคร้ังต่อไปเรียกเก็บในอตัรา 107 บาท
ต่อรายการ (ปั จจุบันยกเว้นไม่ เรียกเก็บจนกว่าจะมีประกาศ
เปล่ียนแปลง) 

- การรับสับเปล่ียน 
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืนภายใตก้ารจดัการของ
บริษทัจดัการอื่น ยกเวน้ไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม 

- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน
ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการอื่น เรียกเก็บในอตัรา 214 บาทต่อ
รายการ 

1.4 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ี
ก าหนดในโครงการ (exit fee) 
 
 

ไม่มี 



 

 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)* 
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไม่มีเน่ืองจากไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้
2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 53. 50 บาท ต่อรายการ หรือตามอตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 
2.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 
3. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ)ิ 

อัตราตามโครงการ* 
เรียกเก็บจริง* 

2562 2563 2564 
3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.605% 0.802% 0.804% 0.802% 
3.2 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.161% 0.134% 0.134% 0.134% 
3.3 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.134% 0.029% 0.029% 0.029% 
3.4 ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.064% 0.061% 0.059% 
3.5 ค่าประกาศ รายงานต่างๆในหนงัสือพิมพ ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.089% 0.071% 0.022% 
3.6 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ *** ตามท่ีจ่ายจริง 0.007% 0.020% 0.011% 

4. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ ไม่เกิน 4.280% 1.125% 1.119% 1.057% 
 
หมายเหตุ : - ค่าใชจ่้ายขา้งตน้ ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

 * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
** ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ ้าซอ้นระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เท่านั้น 
***คา่ใชจ่้ายอ่ืนท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 
  2562 2563 2564 

ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading cost)* - - - 
 

หมายเหตุ  *ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
    ** รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) 

 

  2562 2563 2564 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 0.06 0.06 0.10 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



70,827.53 100.00 70,827.53

70,827.53 100.00 70,827.53

70,827.53 100.00 70,827.53

70,827.53 100.00 70,827.53

4,310.75

4,308.75

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 3,454.35

854.40

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(623.17)

(623.17)

(219.06)

(219.06)

รวมทั้งส้ิน 70,827.53 100.00 74,296.05

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 

(%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95.32

หน่วยลงทุน 95.32

95.32

FTABIAU Franklin Global Aggregate Bond Fund 
I(acc)USD

171.12 95.32

เงนิฝากธนาคาร 5.80

ประเภทออมทรัพย์ 5.80

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 3,453.93 4.65

BANK 
DEPOSIT-

JPMORGAN CHASE BANK N.A., 
SINGAPORE BRANCH

854.14 1.15

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.83)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.83)

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.29)

หนีสิ้นอ่ืน (0.29)



รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (528,488.61)  (0.71%)  (528,488.61)  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกนัความเส่ียง (91,389.28)  (0.12%)  (91,389.28)  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (3,069.67)  (0.00%)  (3,069.67)  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเส่ียง (223.09)  (0.00%)  (223.09)  

ก าไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสญัญา คู่สญัญา
อนัดบัความน่าเช่ือถือ

วตัถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV



ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพือ่การเลี้ยงชพี
รายงานสรุปเงนิลงทุน

% NAVมูลค่าตามราคาตลาดกลุ่มของตราสาร
--(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

5.80%4,310,747.98(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงนิทุน
เป็นผู้ออก/ผู้สัง่จ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวลั/ผู้สลักหลัง/ผู้คํ้าประกนั

--(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

--(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
หรือตราสารทีไ่ม่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถอื

5.80%4,310,747.98รวม

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (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 
 



 

 

 

ผลการด าเนินงาน 



 

 

 
ผลการด าเนินงาน “ กองทุนเปิดโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ ” 

 

  ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต ่จดัตั้ง 

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

  

30 เม.ย. 64  
ถึง  

31 ก.ค. 64 

31 ม.ค. 64  
ถึง  

31 ก.ค. 64 

31 ก.ค. 63  
ถึง  

31 ก.ค. 64 

31 ก.ค. 61  
ถึง  

31 ก.ค. 64 

31 ก.ค. 59  
ถึง  

31 ก.ค. 64 

31 ก.ค. 54  
ถึง  

31 ก.ค. 64 

17 พ.ย. 53  
ถึง  

31 ก.ค. 64 

T-GlobalBondRMF1 1.57 -1.28 1.81 2.30 0.01 0.37 1.02 
ดชันีมาตรฐาน2 7.07 7.04 3.57 3.90 0.60 2.53 2.83 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย 
(บาท) 

10.9734 11.2900 10.9470 10.4110 11.1397 10.7460 10.0000 

หมายเหตุ :  
1ร้อยละต่อปี 
2ดชันีมาตรฐาน คือ JP Morgan Global Government Bond Index 
 
 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 



 

 

ค าเตือน/ข้อแนะน า 
 

 กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ธนชาต จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ ทั้งนี ้ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือ
ภาษีได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ในกรณีที่ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธน
ชาต จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 
จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี ้ผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ(ถ้ามี) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 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 ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามค าจ ากัดความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ท้ังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มีอ านาจ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท า
ความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD)โดยผู้สนใจส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปิดบัญชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็น
ระยะๆ รวมท้ังการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่น
ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมี

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


 

 

หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้าง
หุ้นส่วน เป็นต้นซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4 

 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 

 
หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มถิุนายน 2565 

 



USD I ACCUMULATION SHARE CLASS

PGIM GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND
Fixed Income  30 NOVEMBER 2021

The investment objective of the PGIM Global Total Return Bond Fund (the "Fund") is to seek total return, made up of current income and
capital appreciation, in excess of the Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged). There is no guarantee that this objective will be
met. The Fund can invest in debt securities denominated in U.S. dollars, including those in developed or emerging market countries in
U.S. dollars or foreign currencies.  Please see the Company’s Fund Documents as defined below for additional information.

PERFORMANCE (%) ANNUALISED

Net Returns 1-month 3-month YTD 1-year 3-year
Since Inception

(28 September 2018)

Fund 0.55 -1.81 -3.05 -2.24 6.83 6.79

Benchmark 0.71 -0.50 -0.99 -0.69 4.70 4.53

Difference -0.16 -1.31 -2.06 -1.55 2.13 2.26

ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE (%) TO YEAR ENDED 30 NOVEMBER
2017 2018 2019 2020 2021

Fund — — 16.09 7.44 -2.24

Benchmark — — 10.00 5.04 -0.69

Difference — — 6.09 2.40 -1.55

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%) YEAR ENDED 31 DECEMBER
2016 2017 2018 2019 2020

Fund — — — 14.43 8.21

Benchmark — — — 8.22 5.58

Difference — — — 6.21 2.63

Source: PGIM, Inc. Past performance is no guarantee of future results. Net returns are calculated on a Net Asset Value (NAV)
to NAV basis and reflect the deduction of ongoing fees, which include the management fee. Difference represents the difference
between net returns and the benchmark and may reflect rounding differences. Benchmark is Bloomberg Global Aggregate Index
(USD Hedged). Please see Important Information for disclosures and benchmark descriptions. Fund performance is as of the last
business day of the month as defined in the Fund Supplement, which may differ from the month end.

INDUSTRY ALLOCATION (%)
Industry Fund Benchmark
Non Credit 25.9 14.1
Industrial 18.0 9.8
Finance 15.3 7.0
Utility 0.8 1.6

TOP 10 CORPORATE INDUSTRIES (%)
Industry Fund Benchmark
Banking 11.1 4.5
Health Care & Pharm. 2.4 1.3
Telecom 2.2 1.0
Foods 1.6 0.9
Cable 1.6 0.3
Insurance 1.3 1.1
REITS 1.2 0.5
Automotive 1.2 0.6
Technology 1.1 1.3
Retailers 1.1 0.4

Morningstar Analyst Rating‡

HHHHH
Overall Morningstar Rating™ out of 535 Global
Flexible Bond, as of 30 November 2021.
Morningstar measures risk-adjusted returns. The overall
rating is a weighted average based on the Fund’s 3-, 5-, and
10-year star rating. See MORNINGSTAR INFORMATION‡ on
last page for more information.
FUND FEATURES
Investment Manager PGIM, Inc.
Domicile Ireland
Benchmark  Bloomberg Global Aggregate Index

(USD Hedged)
Base Currency USD
Net Assets (USD mm) 629.42
Dealing Daily
NAV (USD) 123.21
Inception  28 September 2018
ISIN  IE00BFD2HD96
SEDOL  BFD2HD9
WKN  A2PH8F
Bloomberg  PGTRBUI ID
Distributions None

FUND FEES
Entry Charge None
Exit Charge None
Management (%) 0.35
Ongoing Charges (%) 0.40
Switching Fee None
Minimum Initial Investment (USD) 10 Million
Minimum Subsequent Investments (USD) 1 Million

Swing pricing, as defined in the Prospectus, may be applied
on a subscription or redemption of shares to reflect the costs
of dealing in the Fund’s assets.

FUND CHARACTERISTICS
Fund Benchmark

Effective Duration (yrs) 9.62 7.50
Effective Yield (%) 3.30 1.46
Spread (bps) 169 36
Average Coupon (%) 2.80 2.19
Average Quality (Moody's) Baa1 Aa3
Number of Countries 62 76
Number of Issuers 418 3,261

Source: PGIM, Inc. Totals may not equal 100% due to rounding. Portfolio holdings may not represent current, future investments or
all of the portfolio’s holdings. Future portfolio holdings may not be profitable. Please see the Notice attached hereto for other
important information. This Summary Fact Sheet is a financial promotion and qualified in its entirety by reference to the more
complete information contained in the Company’s Prospectus (the “Prospectus”), Supplement (the “Supplement”) and Key
Investor Information Document (the “KIID”) (collectively the "Fund Documents"). Capitalised terms used herein without
definition have the respective meanings provided in the Prospectus, Supplement or KIID, as applicable. Investors should read
carefully the Prospectus, Supplement and KIID (which are available at the following address: www.pgimfunds.com) and should
seek advice prior to making an investment. Investing in this Fund puts your capital at risk. You may lose some or all of your
investment. French investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund
presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
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TOP 10 COUNTRIES  (%)
Country Fund Benchmark
United States 39.9 37.8
United Kingdom 8.0 5.3
European Union 5.6 0.0
Italy 4.8 3.2
France 3.7 5.4
Spain 3.4 2.4
Greece 2.8 0.0
Indonesia 2.0 0.6
Portugal 1.8 0.3
Germany 1.7 4.8

CREDIT QUALITY2  (%)
Rating Fund Benchmark
AAA 19.2 37.0
AA 6.6 14.7
A 18.6 27.7
BBB 34.5 15.4
BB 11.4 0.0
B 6.6 0.0
CCC & Below 1.3 0.0
Not Rated 0.2 5.2
Cash/Equiv 1.6 —

SECTOR ALLOCATION (%)
Sector Fund Benchmark
IG Corporates 23.5 19.4
Emerging Markets 21.6 14.0
ABS 14.4 0.1
High Yield 9.3 0.1
Non US Government 8.7 30.9
Non-US Govt Related 6.6 7.8
US Government 5.0 15.2
CMBS 4.8 0.8
Non-Agency MBS 4.5 0.0
Bank Loan 0.6 0.0
Mortgages 0.2 10.7
Agencies 0.0 0.5
Municipals 0.0 0.4
Swaps -0.9 0.0
Cash/Equiv 1.6 —

REGIONAL ALLOCATION1 (%)
Region Fund Benchmark
Dollar Bloc 42.0 43.0
Europe 41.1 28.5
Asia 6.4 24.5
Latin America 5.3 1.0
Middle East 3.2 0.8
Africa 0.2 0.0
Supranational 0.2 2.2
Cash/Equiv 1.6 —

CURRENCY ALLOCATION (%) (USD)
Currency Share Class Benchmark
USD 100.1 100.0
Other Developed 0.1 0.0
Yen 0.0 0.0
EUR 0.0 0.0
Emerging Markets -0.2 0.0

Source: PGIM, Inc. Totals may not equal 100% due to rounding. Please see the Notice attached hereto for other important information. 1Dollar Bloc represents allocation to U.S., Australia, Canada,
Bermuda, and Cayman Islands. Europe represents all European countries plus Russia, Kazakhstan and Turkey.

2The Credit Quality allocation is based on the current ratings methodology of Bloomberg Global Family of Indices, which is as follows: If each of the Ratings Agencies
(Moody’s, S&P, and Fitch) assigns ratings to an instrument, the methodology will attribute the middle rating to the instrument after dropping the highest and lowest ratings. If only two Ratings
Agencies assign ratings, the methodology will attribute the more conservative (lower) rating of the two. If only one Ratings Agency assigns a rating, the methodology will attribute that rating.

Important Information
Risks
An investment in the Fund involves a high degree of risk, including the risk that the entire
amount invested may be lost. The Fund is primarily designed to purchase certain
investments, which will introduce significant risk to the Fund, including asset performance,
price volatility, administrative risk and counterparty risk. No guarantee or representation is
made that any Fund’s investment program will be successful, or that such Fund’s returns
will exhibit low correlation with an investor’s traditional securities portfolio.

The Fund may be deemed to be a speculative investment and is not intended as a complete
investment program. Investment in the Fund is suitable only for persons who can bear the
economic risk of the loss of their investment and who meet the conditions set forth in the
Fund Documents. There can be no assurances that the Fund will achieve its investment
objective. Prospective and existing Shareholders should carefully consider the risks
involved in an investment in the Fund, including, but not limited to, those discussed in the
Fund Documents. Prospective and existing Shareholders should consult their own legal, tax
and financial advisors about the risks of an investment in the Fund. Any such risk could
have a material adverse effect on the Fund and its Shareholders.

The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The use of financial
derivative instruments may result in increased gains or losses within the Fund.

Where an investor's own currency is different from the currency of the Fund, the return on
investment may be affected by fluctuations in the currency exchange rate. The NAV of the Fund
is calculated on a daily basis and published on the Fund's website at the following address:
www.pgimfunds.com.

Call Risk: If an issuer exercises its right to redeem a security prior to its maturity (a call), the
Fund may not recoup the full amount of its initial investment and may be forced to re-invest in
lower-yielding securities, securities with greater credit risks or with other less favourable
features.

Credit Risk: The value of debt securities may be adversely impacted by the erosion in the ability
of the issuer to pay the amounts of interest and principal owed as they become due.

Currency Risk: The value of investments in the Fund that are designated in a currency other
than the base currency for the Fund may rise and fall due to exchange rate fluctuations.

Emerging Market Risk: The Fund invests in emerging markets, which may experience political,
market, social, regulatory, and/or economic instabilities. These instabilities may reduce the
value of the Fund's investments.

Securitized Product Risk: Securitized products may be less liquid than other debt securities,
may be prone to substantial price volatility and are subject to issuer repayment, counterparty
and credit risk. Securitized products carry certain additional risks which may adversely impact
the return on the securities, including: the possibility that distributions from collateral
securities will not be adequate to make interest or other payments; the quality of the collateral
may decline in value or default; and the possibility that the securitized products are
subordinate to other classes.

Sovereign Debt Risk: Sovereign debt risk is the risk that the governmental entity that controls
the repayment of sovereign debt may not be able or willing to repay the principal and/or interest
when due in accordance with the terms of such debt, due to factors related to its cash flow, its
foreign reserves and political constraints, among others. If a governmental entity defaults,
there may be few or no effective legal remedies for collecting on such debt.

Fund Administration             
n Investment Manager PGIM, Inc.
n Listing Irish Stock Exchange
n Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
n Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
n Auditor PwC
n Reporting Monthly statements
 Annual audited financial statements

Visit us at www.pgimfunds.com for more information on our
investment strategies, fund documents or a free prospectus.
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Fund Structure
n Ireland based UCITS fund
n The Fund is a sub-fund of PGIM Funds plc (the “Company”)
n The Company is an investment company with variable capital incorporated in Ireland with
registered number 530399
n The Company is established as an umbrella fund with segregated liability between sub-funds
n The Fund is self-managed

Index Description
The Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (the "Benchmark") provides a broad-
based measure of the global investment-grade fixed income markets. The index includes
Eurodollar and Euro-Yen corporate bonds, Canadian government, agency and corporate
securities, and USD investment-grade 144A securities. Securities included in the index must
have at least 1 year until final maturity and be rated investment-grade (Baa3/ BBB-/BBB-) or
better using the middle rating of Moody’s, S&P, and Fitch. BLOOMBERG® is a trademark and
service mark of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively “Bloomberg”). Bloomberg
does not approve or endorse this material, or guarantees the accuracy or completeness of any
information herein, or makes any warranty, express or implied, as to the results to be obtained
therefrom and, to the maximum extent allowed by law, neither shall have any liability or
responsibility for injury or damages arising in connection therewith.

In the event that the benchmark is no longer published, shareholders will be notified of a
replacement index. Investors should note that the Fund does not intend to track the benchmark.
While the Fund is actively managed, the benchmark will be used for risk management purposes
(performing additional checks on holdings in the Fund with a weighting over or underweight the
benchmark’s holdings) and performance comparison purposes.

The use of benchmarks has limitations because portfolio holdings and characteristics of the
Fund will differ from those of the benchmark, and such differences may be material. All indices
and averages are unmanaged. You cannot make an investment directly in an index or average.

Notice
THE DISCLOSURES IN THIS DOCUMENT ARE NOT A COMPLETE LIST OF THE IMPORTANT
DISCLOSURES INVOLVED IN INVESTING IN THE FUND AND IS SUBJECT TO THE MORE COMPLETE
DISCLOSURES CONTAINED IN THE COMPANY’S PROSPECTUS AND SUPPLEMENT THERETO
RELATED TO THE FUND, WHICH MUST BE REVIEWED CAREFULLY.

In the United Kingdom, this is a financial promotion issued by PGIM Limited with registered
office: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Limited is
authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) of the United Kingdom
(Firm Reference Number 193418). In the European Economic Area (“EEA”), this is a financial
promotion may be issued by PGIM Netherlands B.V., PGIM Limited or PGIM Real Estate
Luxembourg S.A. depending on the jurisdiction. PGIM Netherlands B.V., with registered office at
Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, The Netherlands, is authorised by the Autoriteit
Financiële Markten (“AFM”) in the Netherlands (Registration number 15003620) and operates
on the basis of a European passport. PGIM Real Estate Luxembourg S.A., with registered office
at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, is authorised and regulated by the Commission
de Surveillance du Secteur Financier (the “CSSF”) in Luxembourg (registration number
A00001218) and operating on the basis of a European passport. In certain EEA countries, this
financial promotion is, where permitted, presented by PGIM Limited in reliance of provisions,
exemptions or licenses available to PGIM Limited under temporary permission arrangements
following the exit of the United Kingdom from the European Union. In certain countries in Asia-
Pacific, this is a financial promotion issued by PGIM (Singapore) Pte. Ltd. with registered office:
1 Raffles Place #26-61, One Raffles Place Tower 2, Singapore 048616. PGIM (Singapore) Ptd.
Ltd. is a Singapore investment manager registered with and licensed by the Monetary Authority
of Singapore (License No. CMS1000017) ("MAS"). In Hong Kong, this is a financial promotion
issued by PGIM (Hong Kong) Limited with registered office: Unit 3509, 35th floor, The Center, 99
Queen's Road Central, Hong Kong. PGIM (Hong Kong) Limited is a corporation regulated by the
Securities and Futures Commission of Hong Kong (AAH625) ("SFC") and all information in
respect of funds is directed solely at professional investors as defined in Part 1 of Schedule 1 of
the Securities and Futures Ordinance of Hong Kong ("SFO"). PGIM Limited, PGIM Netherlands
B.V. and PGIM Real Estate Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. and PGIM (Hong Kong)
Limited are indirect, wholly-owned subsidiaries of PGIM, Inc. (“PGIM” and the “Investment
Manager”), the principal asset management business of Prudential Financial, Inc. (“PFI”), a
company incorporated and with its principal place of business in the United States. PFI of the
United States is not affiliated in any manner with Prudential plc, incorporated in the United
Kingdom or with Prudential Assurance Company, a subsidiary of M&G plc, incorporated in the
United Kingdom. PGIM, the PGIM logo and the Rock symbol are service marks of PFI and its
related entities, registered in many jurisdictions worldwide. PGIM Fixed Income and PGIM Real

Estate are trading names of PGIM an SEC registered investment adviser in the United States.
Jennison and PGIM Quantitative Solutions are trading names of Jennison Associates LLC, and
PGIM Quantitative Solutions LLC, respectively, both of which are SEC registered investment
advisers and wholly owned subsidiaries of PGIM. Registration with the SEC does not imply a
certain level or skill or training.

This material is not for distribution to Italian investors.

The PGIM Global Total Return Bond Fund (“the Fund”) is a sub-fund of PGIM Funds plc, an
investment company with variable capital incorporated with limited liability in Ireland and
established as an umbrella fund with segregated liability between sub-funds pursuant to the
European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations, 2011, as amended.

In connection with an investment in the Fund, in addition to reviewing the information, you
should review the Fund Documents (Prospectus, the Supplement and the KIID). You should
review and carefully consider these documents, especially the risk factors explained within
them, and should seek advice from your legal, tax, and other relevant advisers before
making any decision to subscribe for the Fund’s Shares. If there is any conflict between this
information and the Fund Documents, the Fund Documents shall prevail. You must rely
solely on the information contained in the Fund Documents in making any decision to invest
in the Fund. The Fund Documents as well as the latest annual and semi-annual report and
accounts are available in English and can be obtained free of charge at PGIM Limited (at its
registered office at Grand Buildings, 1-3 Strand Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, United
Kingdom or at www.pgimfunds.com) and/or PGIM Netherlands B.V. (at its registered office at
Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, The Netherlands or at www.pgimfunds.com)
and/or PGIM Real Estate Luxembourg S.A. (at its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-
1528 Luxembourg or at www.pgimfunds.com). PGIM (Singapore) Pte. Ltd. (at its registered
office at 1 Raffles Place #26-61, One Raffles Place Tower 2, Singapore 048616 or at
www.pgimfunds.com) and/or PGIM (Hong Kong) Limited (at its registered office at Unit 3509,
35th floor, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong). The KIIDs can be obtained from
www.pgimfunds.com and are available in one of the official languages of each of the EU
Member States into which each sub-fund has been notified for marketing under the Directive
2009/65/EC (the UCITS Directive). In addition, a summary of investor rights is available from
www.pgimfunds.com. The summary is available in Danish, Dutch, English, French, German,
Italian, Norwegian, Spanish and Swedish. The sub-funds of the Company are currently notified
for marketing into a number of EU Member States under the UCITS Directive. PGIM Funds plc
can terminate such notifications for any share class and/or sub-fund of the Company at any
time using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive.

The Fund may not be registered for public distribution in a number of jurisdictions. This
material does not constitute an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in which
such offer or solicitation is not lawful or in which the person making such offer or
solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer
or solicitation. The Fund is not registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended,
nor the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended, and therefore the shares of the
Fund generally may not be offered or sold in the United States or its territories or
possession to a U.S. person, as such terms as defined in the Prospectus.

This material is confidential. Distribution of this material to any person other than the person to
whom it was originally delivered and to such person’s advisers is unauthorised, and any
reproduction of these materials, in whole or in part, or the divulgence of any of the contents
hereof, without the prior consent of PGIM Limited and/or PGIM Netherlands B.V. and/or PGIM
Real Estate Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd., and/or PGIM (Hong Kong) Limited, is
prohibited. The information and opinions contained herein are current as of the date of issuance
and is subject to change without notice. PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. and/or PGIM Real
Estate Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd., and/or PGIM (Hong Kong) has no obligation
to update any or all of such information. These materials do not constitute investment advice
and should not be used as the basis for any investment decision and are provided for
information purposes only. Past performance is no guarantee of future results.
Notwithstanding anything to the contrary herein, the recipient may disclose to any and all
persons, without limitation of any kind, the tax treatment and tax structure of the Fund and all
materials of any kind (including opinions or other tax analyses) that are provided to the
recipient relating to such tax treatment and tax structure.

These materials do not take into account individual client circumstances, objectives, or needs.
No determination has been made regarding the suitability of any securities, financial
instruments or strategies for particular clients or prospects. These materials do not purport to
provide any legal, tax or accounting advice.

Visit us at www.pgimfunds.com for more information on our
investment strategies, fund documents or a free prospectus.
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Performance

Annualised Benchmark Fund Gross Difference Fund Net Difference

1 Year (%) -0.69 -0.72 -0.03 -0.92 -0.23
3 Year (%) 4.69 4.68 -0.01 4.47 -0.22
5 Year (%) 3.53 3.50 -0.03 3.28 -0.25
Since Inception (%) 3.56 3.51 -0.05 3.27 -0.29

Cumulative

1 Month (%) 0.71 0.73 0.01 0.73 0.01

3 Month (%) -0.50 -0.48 0.02 -0.45 0.05

1 Year (%) -0.69 -0.72 -0.03 -0.92 -0.23

3 Year (%) 14.76 14.71 -0.05 14.02 -0.73

5 Year (%) 18.94 18.75 -0.19 17.50 -1.43

Since Inception (%) 30.65 30.17 -0.47 27.90 -2.74

Calendar

2021 (year to date) -0.99 -0.97 0.02 -1.08 -0.09

2020 5.58 5.56 -0.02 5.32 -0.26

2019 8.22 8.17 -0.05 7.91 -0.30

2018 1.76 1.74 -0.03 1.49 -0.27

2017 3.04 2.93 -0.11 2.51 -0.53

Past performance is not a guarantee of future results.
Investing involves risk including the risk of loss of capital.
The performance figures contained herein are provided on a gross and net of fees basis. Gross of fees do 
not reflect the deduction of advisory or other fees which could reduce the return. Index returns reflect capital 
gains and losses, income, and the reinvestment of dividends. The performance includes the reinvestment of 
dividends and other corporate earnings and is calculated in the currency stated in the Fund Facts.
Calendar year inception performance returns will be partial for the year where the inception date for either the 
Fund in question or the historic performance-linked Fund (whichever is the earliest) falls within that period.
The calculation method for value added returns may show rounding differences.
When the Fund is closed according to its official Net Asset Value (NAV) calendar but, nonetheless, a significant 
portion of the underlying security prices can be determined, a Technical NAV is calculated. Past Performance 
indicated herein has therefore been calculated using a Technical NAV when required, as well as the official NAV 
of the Fund as at each other business day for the relevant period.

Source: SSGA.
All data is as at 30/11/2021

Annualised Performance

Difference
from
Benchmark

Benchmark

1 Year (%) 3 Year (%) 5 Year (%) Since Inception (%)
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

%

 Fund Gross

 Fund Net

 -0.03  -0.23

 -0.01  -0.22

 -0.03  -0.25  -0.05  -0.29

 

Fund Characteristics Fund Benchmark

Number of Issues* 8,427 27,812

Average Yield To Worst (%) 1.21 1.24

Yield to Maturity (%) 1.21 1.25

Current Yield (%) 1.85 2.06

Average Coupon (%) 2.06 2.31

Option Adjusted Spread (bps) 35.68 38.17

Effective Duration (Years) 7.61 7.59

Average Maturity (Years) 9.12 9.24

Effective Convexity 0.99 0.97

Average Credit Rating Quality AA3 A1

Ratios 3 Years

Standard Deviation (%) 3.18

Tracking Error (%) 0.11

Beta 1.01
 

* Number of Issues quoted for the Fund may include Cash related items.

 

Share Class

[I USD Hedged] Institutional Investors

Fund Objective

The objective of the Fund is to track the performance of 
the global bond market.

Investment Strategy

The investment policy of the Fund is to track the 
performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Bond Index (or any other index determined by the 
Directors from time to time to track substantially the same 
market as the Index) as closely as possible while seeking 
to minimize as far as possible the tracking difference 
between the Fund's performance and that of the Index.

The Index measures the performance of the global bond 
market. The Index includes government, government-
related and corporate bonds, as well as asset-backed, 
mortgage-backed and commercial mortgage-backed 
securities from both developed and emerging markets 
issuers. Securities must be fixed rate and rated investment 
grade as defined by the Index methodology.

In relation to corporate bonds, the Investment Manager 
employs a negative and norms-based ESG screen prior 
to the construction of the portfolio of the Fund and on an 
ongoing basis.

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Hedged Index

Structure

Investment Company

UCITS Compliant

Domicile

Luxembourg

Fund Facts
ISIN LU0956450620

NAV 12.79 USD as of 30 
November 2021

Currency USD

Net Assets(millions) 5,264.90 USD as of 30 
November 2021

Inception Date 10 April 2014

Investment Style Index

Zone Global

Settlement Redemption Settlement 
Cycle, DD+2; Subscription 
Settlement Cycle, DD+2

Notification Deadline DD-1 2:00PM CET time

Valuation Daily market close

Swing Factor1  

     Subscription 0.09%

     Redemption 0.01%

Minimum Initial 
Investment

USD 3,000,000.00

Minimum Subsequent 
Investment

USD 1,000.00

Management Fees 0.18%
Actual TER 0.22%

Charge Subscription Redemption

Paid to the fund N/A Up to 2%

1 Indicative as at the date of this factsheet and is subject to change
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Source: SSGA.
Characteristics, Credit Rating Exposure Allocation, country allocations and sectors shown are as of the date indicated at the top of this factsheet and are subject to change.
Within Country Allocation, 'Other' denotes the consolidation of any countries which are not already included in the Fund’s top 10.
Credit quality rating is based on an average of Moody's, S&P, and Fitch.

PLEASE NOTE THAT FULL DETAILS OF UNDERLYING FUND HOLDINGS CAN BE FOUND ON WWW.SSGA.COM

Marketing Communication – General Access. Professional Clients Only.
This material is for your private information. The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial 
Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation and it should not be relied on as such. There is no representation or warranty as to the accuracy of the 
information and State Street shall have no liability for decisions based on such information.
The funds are not available to U.S. investors. Please refer to the Fund’s latest Key Investor Information Document and Prospectus before making any final investment 
decision. The latest English version of the prospectus and the KIID can be found at www.ssga.com. A summary of investor rights can be found here: https://www.ssga.com/
library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-etf-Lux.pdf Note that the Management Company may decide to 
terminate the arrangements made for marketing and proceed with de-notification in compliance with Article 93a of Directive 2009/65/EC.
This communication is directed at professional clients (this includes Eligible Counterparties) who are deemed both Knowledgeable and Experienced in matters relating to 
investments.
The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance 
with the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in 
accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination 
of investment research.
This collective investment scheme and its distributor are authorized by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) in accordance with the Swiss Collective 
Investment Schemes Act (CISA) and the Swiss Ordinance on Collective Investment Schemes (CISO). The collective investment scheme is organized as an Undertaking for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Luxembourg and authorized as a UCITS by the Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Prospective investors may obtain the current prospectus, the articles of incorporation, the KIID as well as the latest annual and semi-annual report free of charge 
from the Swiss Representative and Paying Agent, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.
© 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or 
distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from 
any use of this information.
BLOOMBERG®, a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, and BARCLAYS®, a trademark and service mark of Barclays Bank Plc, have each 
been licensed for use in connection with the listing of the Bloomberg/Barclays Indices.
The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent.

 

Country Allocation Fund
(%)

Benchmark
(%)

United States 38.15 37.83

Japan 13.47 13.40

China 7.89 8.08

France 5.35 5.43

United Kingdom 5.17 5.24

Germany 4.92 4.87

Canada 3.70 3.43

Italy 3.23 3.24

Spain 2.34 2.37

Supranational 2.21 2.21

Other 13.57 13.91

Total 100.00 100.00

 

Sector Allocation Fund
(%)

Benchmark
(%)

Treasury 56.47 53.03

Mortgage Backed Securities 11.33 12.12

Corporate - Industrial 9.88 9.99

Corporate - Finance 6.74 6.96

Agency 6.16 6.47

Non Corporates 5.86 5.94

Corporate - Utility 1.50 1.55

Other 1.47 2.99

CMBS 0.55 0.79

Asset Backed Securities 0.03 0.16

Total 100.00 100.00

 

Credit Rating Exposure 
Allocation

Fund
(%)

Benchmark
(%)

Aaa 38.48 37.76

Aa 14.76 14.89

A 32.27 31.86

Baa 14.49 15.48

Below BAA 0.01 -

Total 100.00 100.00
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Maturity Allocation Fund
(%)

Benchmark
(%)

0 - 1 Year 1.24 0.00

1 - 3 Years 20.24 20.95

3 - 5 Years 22.35 19.88

5 - 7 Years 14.95 16.89

7 - 10 Years 16.39 16.88

10 - 20 Years 12.32 12.10

> 20 Years 12.52 13.31
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For More Information
Visit our website www.
ssga.com or contact your 
representative SSGA office.
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+32 (0) 2 663 2016

SSGA  France
+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA  Germany
+49 (0) 89 55878 999

SSGA  Ireland
+353 (1) 776 3188 / +353 (1) 
776 3029

SSGA  Italy
+39 02 3206 6121

SSGA  Middle East & Africa
+971 2 245 9000
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+31 (0) 20 718 1701

SSGA  Switzerland
+41 (0) 44 245 7099

SSGA  United Kingdom
+44 (0) 20 3395 2333
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The investment objective is subject to revision, and there can be no assurance that the
objective will be met. An investor could lose some or all of its investment in the Fund.
Investments are not guaranteed by PGIM, its affiliates, or any governmental agency.

Copies of the Fund Documents are also available from the fund’s paying agent and/or
information agents as listed as follows:

Austria: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Republic of Austria

Belgium: ABN AMRO Bank N.V., Belgian Branch, Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerp

Denmark: Skandinaviska Enskilda Banken AB, S E B Transaction Banking, SEB Merchant
Banking, Bernstorffsgade 50, DK 1577 Copenhagen V, Denmark

France: Societe Generale Securities Services, 29 boulevard Haussmann, 75009, Paris, France

Germany: Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Germany

Luxembourg: Societe Generale Luxembourg (SG Luxembourg), 11, Avenue Emile Reuter, L- 2420
Luxembourg

Spain: Allfunds Bank S.A, c/ Estafeta no 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente -Edificio
3-28109, Alcobendas -Madrid- Espana

Sweden: MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE- 102 49
Stockholm, Sweden

Switzerland: State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse
19, Postfach, CH-8027, Zurich

Information for persons in Hong Kong: The contents of this document have not been reviewed
nor endorsed by any regulatory authority in Hong Kong. Investors are advised to exercise caution
in relation to the offer. If there is doubt about any of the contents of this document, investors
should obtain independent professional advice.

The Fund is not authorised by the SFC in Hong Kong pursuant to section 104 of the SFO. This
document has not been approved by the SFC in Hong Kong, nor has a copy been registered with
the Registrar of Companies in Hong Kong. Accordingly:

   a. Shares in the Fund may not be offered or sold in Hong Kong by means of this document or
any other document other than to “professional investors” within the meaning of Part I of
Schedule 1 to the SFO and any rules made under the SFO, or in other circumstances which do
not result in this document being a “prospectus” as defined in the Companies (Winding Up and
Miscellaneous Provisions) Ordinance (CWUMPO) or which do not constitute an offer or invitation
to the public for the purposes of the CWUMPO or the SFO; and

   b. no person may issue or possess for the purpose of issue, whether in Hong Kong or
elsewhere, any advertisement, invitation or document relating to the Shares which is directed
at, or the contents of which are likely to be accessed or read by, the public in Hong Kong (except
if permitted to do so in (a) above or under the laws of Hong Kong) other than with respect to
Shares which are or are intended to be disposed of only to persons outside Hong Kong or only to
“professional investors.”

Information for persons in Singapore: The disclosures in this document are for informational
purposes only, and do not constitute or form financial advice to buy shares in the Fund. This
document was prepared without regard to the specific investment objectives, financial situation
or particular needs of any particular person. The Fund and the offer of Shares, which are the
subject of this document, do not relate to a collective investment scheme which is authorised by
the (“MAS”) under section 286 of Singapore's Securities and Futures Act (Cap. 289) (the “SFA”)
or recognised by the MAS under section 287 of the SFA, and Shares of the Fund are not allowed
to be offered to the retail public.

This document (as well as any other document issued in connection with the offer or sale of
such Shares) is not a prospectus as defined in the SFA, nor will it be lodged or registered as a
prospectus with the MAS. Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content
of prospectuses does not apply, and potential investors should carefully consider whether an
investment in the Shares is suitable for them. The MAS assumes no responsibility for the
contents of this document (nor any other document issued in connection with the offer or sale of

the Shares).

No offer of the Shares for subscription or purchase, or invitation to subscribe for or purchase the
Shares, may be made, nor any document or other material relating to the Shares may be
circulated or distributed, either directly or indirectly, to any person in Singapore other than: (i)
to an institutional investor (as defined in section 4A of the SFA) pursuant to section 304 of the
SFA; (ii) to a relevant person (as defined in section 305(5) of the SFA) pursuant to section
305(1) of the SFA; (iii) on terms that the minimum consideration is the equivalent of Singapore
dollars 200,000 in accordance with section 305(2) of the SFA; or (iv) otherwise pursuant to, and
in accordance with the conditions of, any other exemption under the SFA. Pursuant to section
305 of the SFA, read in conjunction with regulation 32 of and the Sixth Schedule to the
Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations
2005, the Shares have been duly entered into the list of restricted schemes maintained by the
MAS for the purposes of offering the Shares to relevant persons (as defined in section 305(5) of
the SFA), or, for the purposes of offering the Shares in accordance with the conditions in section
305(2) of the SFA.

Information for persons in Spain: Investments in the Fund should be made on the basis of the
current Fund Documents (Prospectus, the Supplement and the KIID), which are available along
with the current annual and semi-annual reports free of charge. For the purposes of distribution
in Spain, the Fund is registered with the official register of foreign collective investment
schemes of the Spanish Securities Market Commission - Comision Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) under registration number 1581, where complete information is available from
the Fund’s authorised distributors. The purchase of shares in the Funds shall be made on the
basis of the Fund Documents. Prior to any purchase, investors shall receive in advance a copy of
the KIID in Spanish, latest published economic report and a copy of the report of the planned
types of marketing in Spain (Marketing Memorandum). The Fund Documents, together with the
Marketing Memorandum, is available free of charge at the registered office of the Company and
the locally authorised distributors as well as at the CNMV.

Information for persons in Switzerland: The fund is distributed to qualified investors as
defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 (“CISA”) and its
implementing ordinance (“CISO”). This fund is also registered with the Swiss Financial Market
Supervisory Authority (“FINMA”) in accordance with the CISA and the CISO for distribution to
non-qualified investors. The fund is organised as an Undertaking for Collective Investment in
Transferable Securities (“UCITS”) under the laws of Ireland and authorized as a UCITS by the
Central Bank of Ireland. This fund may not be available or suitable for certain investors.
Prospective investors may obtain the current prospectus, supplements, certificate of
incorporation, KIIDs as well as the latest annual and semi-annual reports free of charge from
the Swiss Representative and Paying Agent as well as at the registered office of PGIM Limited,
1-3 The Strand, Grand Buildings, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, at the registered office
of PGIM Netherlands B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, The Netherlands
and/or at the registered office of PGIM Real Estate Luxembourg S.A., 2, boulevard de la Foire, L-
1528 Luxembourg. The Swiss Representative and Paying Agent is State Street Bank
International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8027, Zurich.

‡MORNINGSTAR INFORMATION
Source: Morningstar. Morningstar Stars were calculated using extended performance returns,
which links preinception returns to a U.S. based Fund, managed using the same investment
approach, with a longer track record which begins 17 Mar 1997. Fees were adjusted inline with
the Fund’s current expenses. Ratings 3yr 5/535, 5yr N/A, 10yr N/A.

The Morningstar Rating for funds, or "star rating", is calculated for managed products
(including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts,exchange-traded
funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-
traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative
purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts
for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on
downward variations and rewarding consistent performance. The Morningstar Rating does not
include any adjustments for sales loads. The top 10% of products in each product category
receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5%
receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a
managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated
with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are:
100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year
rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20%
three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating
formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period

Visit us at www.pgimfunds.com for more information on our
investment strategies, fund documents or a free prospectus.
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actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.

The Morningstar Analyst RatingTM (13 May 2020) is not a credit or risk rating. It is a subjective
evaluation performed by Morningstar’s manager research group, which consists of various
Morningstar, Inc. subsidiaries (“Manager Research Group”). In the United States, that
subsidiary is Morningstar Research Services LLC, which is registered with and governed by the
U.S. Securities and Exchange Commission. The Manager Research Group evaluates funds based
on five key pillars, which are process, performance, people, parent, and price. The Manager
Research Group uses this five pillar evaluation to determine how they believe funds are likely to
perform relative to a benchmark, or in the case of exchange-traded funds and index mutual
funds, a relevant peer group, over the long term on a risk-adjusted basis. They consider
quantitative and qualitative factors in their research, and the weight of each pillar may vary.
The Analyst Rating scale is Gold, Silver, Bronze, Neutral, and Negative. A Morningstar Analyst
Rating of Gold, Silver, or Bronze reflects the Manager Research Group’s conviction in a fund’s
prospects for outperformance. Analyst Ratings ultimately reflect the Manager Research Group’s
overall assessment, are overseen by an Analyst Rating Committee, and are continuously
monitored and reevaluated at least every 14 months. For more detailed information about
Morningstar’s Analyst Rating, including its methodology, please go to global.morningstar.com/
managerdisclosures/.

The Morningstar Analyst Rating (i) should not be used as the sole basis in evaluating a fund,
(ii) involves unknown risks and uncertainties which may cause Analyst expectations not to occur
or to differ significantly from what they expected, and (iii) should not be considered an offer or
solicitation to buy or sell the fund.

©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein (1) is proprietary
to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not
warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are
responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past
performance does not guarantee future results.

Visit us at www.pgimfunds.com for more information on our
investment strategies, fund documents or a free prospectus.



รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด เพื่อการเลี้ยงชีพ THANACHART GLOBAL BOND
RETIREMENT MUTUAL FUND



กองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : THANACHART GLOBAL BOND RETIREMENT MUTUAL FUND
ชื่อยอโครงการ : T-GlobalBondRMF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

-

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสงเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบตอเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับการเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน/ประชาชนทั่วไป
โดยกองทุนเปนกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนําเงินสวนใหญที่ได
จากการจําหนายหนวยลงทุนในประเทศไปลงทุนในตางประเทศ เพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนใหแกผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไป
ยังตางประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได โดย
รูปแบบการลงทุนของกองทุนนี้ จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  นั่นคือ มีลักษณะการลงทุนแบบ Feeder Fund โดยมีกองทุนรวมในตางประเทศเปน
Master Fund

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิรก ( LUXEMBOURG )
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :

0

ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด

กองทนุเปดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพือการเลยีงชพี
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ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน: 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

โดยกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงคในการลงทุนที่เนนลงทุนในตราสารหนี้ เชน ตราสารหนี้ภาครัฐและ
หรือเอกชนในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดสวนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการลงทุนในแตละขณะ ทั้งนี้ตามที่ผูจัดการกองทุนของกองทุนตางประเทศนั้น ๆ เห็นเหมาะสม โดยกองทุนในตางประเทศที่จะพิจารณา
ลงทุนจะมีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวได 
หากกองทุนในตางประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนไมเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงกองทุนใน
ตางประเทศ (Master Fund) นั้น หรือขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนนี้ 

ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Franklin 
Global Aggregate Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg (รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมในหัวขอ “ขอมูลกองทุน Franklin 
Global Aggregate Bond Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมในตางประเทศที่กองทุนธนชาตโกลบอล บอนด เพื่อการเลี้ยงชีพไปลงทุน”) 

สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่ง หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดหรือ
เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได 

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

2. บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

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

“ขอมูลกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมในตางประเทศที่กองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด 
เพื่อการเลี้ยงชีพ ไปลงทุน” 

แหลงขอมูล: http://www.franklintempleton.lu 

1. Franklin Templeton Investment Funds as of January, 2016

2. Fund Fact Sheet as of May 31, 2016

ทั้งนี้ ขอมูลตอไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากขอมูล ณ วันที่ที่แสดง โดยสวนที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนไปตามขอมูลในหนังสือชี้ชวน หรือ 
Fund Fact Sheet ของกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund ที่มีการแกไขเพิ่มเติมหรือที่มีการใหขอมูลเปนปจจุบันขึ้น 

1. ขอมูลสําคัญของกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund
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ชื่อกองทุนรวมในตางประเทศ Franklin Global Aggregate Bond Fund

ประเภทและนโยบายการลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงคในการลงทุนโดยมุงลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารหนี้ที่ใหผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่ออกโดยภาครัฐบาล หรือเกี่ยวของกับภาครัฐบาล 

(รวมถึงองคกรณที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศตางๆ) และบริษัทเอกชนทั่วโลก

กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade แตอาจลงทุนในตราสารที่มีการจัดอันดับตํ่ากวาที่สามารถ

ลงทุนได (Non-Investment Grade) หรือตราสารในกลุมประเทศเกิดใหมไดไมเกิน 10% นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารประเภท Credit-Linked หรือ ตราสารประเภท 

Structure Product ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสิน หรืออัตราแลกเปลี่ยน หรือ Mortgage หรือ Asset Backed Securities รวมถึง ตราสาร

ที่เกี่ยวของกับภาระหนี้ (Debt Obligations) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการทําธุรกรรม Mortgage Dollar Roll

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน financial derivative instruments เพื่อปองกันความเสี่ยง และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ซึ่ง financial derivative instruments ดังกลาวอาจมีการทําธุรกรรมใน regulated markets หรือ over-the-counter โดย financial derivative 

instruments ดังกลาวรวมถึง swaps เชน credit default swaps หรือตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับ total return swaps, forwards, cross forwards, futures contracts และ 

options โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน financial derivative instruments ไมเกิน 40% ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

นอกจากนี้กองทุนยังอาจหาโอกาสการลงทุนในหลักทรัพยประเภทอื่น เชน UCIs, หุนกูแปลงสภาพ หุนบุริมสิทธ และใบสําคัญแสดงสิทธิ

Base Currency: ดอลลารสหรัฐ (USD)

อายุกองทุน ไมกําหนด

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 29 ตุลาคม 2553

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง Luxembourg

ISIN Code LU0543370190
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บริษัทจัดการ (Management Company) Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ผูดูแลผลประโยชน (Custodian) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

0.40% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

Benchmark Barclays Global Aggregate Index

2. ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุน Franklin Global Aggregate Bond Fund

• ความเสี่ยงของคูสัญญา (Counterparty risk) : เมื่อมีการทําสัญญาในลักษณะ over-the-counter (OTC) หรือการทําสัญญา 2 ฝายอื่น ๆ
(bilateral contracts) เชน ในธุรกรรมเกี่ยกับอนุพันธ (OTC Derivatives) การซื้อคืน (repurchase agreements) การใหยืมหลักทรัพย
(security lending) เปนตน กองทุนอาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่คูสัญญาลมละลาย หรือความเสี่ยงที่เกิดจากคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาได

• ความเสี่ยงจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ย และ/ หรือ คืนเงินตนได (Credit Risk) : เปนความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวของ
ของการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินตาง ๆ Credit Risk เปนความเสี่ยงที่ผูออกตราสารแหงหนี้ไมสามารถจายชําระคืนเงินตน
และหรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด โดยทั่วไปตราสารหนี้ของผูออกตราสารที่มีความเสี่ยงดานCredit Risk สูงจะใหอัตราผลตอบแทนแกผู
ลงทุนสูงกวาตราสารหนี้ของผูออกตราสารที่มีความเสี่ยงดาน Credit Risk ตํ่ากวา และในทางกลับกันตราสารหนี้ของผูออกตราสารที่มีความ
เสี่ยงดาน Credit Risk ตํ่าจะใหอัตราผลตอบแทนแกผูลงทุนตํ่ากวาผูออกตราสารที่มีความเสี่ยงดาน Credit Risk สูง ทั้งนี้ตราสารหนี้ภาครัฐ
ถือเปนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงดาน Credit Risk ตํ่าที่สุด ในขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีความเสี่ยงสูงกวา โดยเฉพาะตราสารหนี้ภาค
เอกชนที่ไดรับการจัดอันดับความเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่มีคุณภาพตํ่า ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารหนี้และ
มูลคาของตราสารหนี้อาจจะ ไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะการเงินของผูออกตราสาร การเปลี่ยนแปลงโดยรวม
ของสภาพเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่มีผลกระทบโดยตรงตอผูออกตราสารหนี้นั้น

• ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ Credit-linked Securities : Credit-linked Securities risk เปนตราสารหนี้ซึ่งอางอิงผลตอบแทนจากตราสารหนี้
เอกชนตัวเดียวหรือหลายตัว หรือจาก credit default swaps ที่ประกอบมากับตราสารหนี้ หรือ จากสินเชื่อธนาคาร (bank loan
obligations) ตราสารหนี้เหลานี้อาจมีผูออก (corporate issuer) เพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได โดยกองทุนมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยเปนงวด 
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ๆ จากผูออก Credit-linked Securities (โดยปกติจะเปนผูขาย underlying credit default swap) ตามอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกัน และการ
คืนเงินตน ณ วันหมดอายุตราสาร 

กองทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไมไดรับดอกเบี้ยตามที่คาดหวังในชวงระยะเวลาที่ลงทุนใน Credit-linked 
Securities หากเกิดกรณีที่ตราสารหนี้ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวซึ่งเปน underlying ของ Credit default swap เกิดการผิดนัดชําระหนี ้
หรือมีสถานะเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (non-performing) ในกรณีที่เกิดเหตุดังกลาว (ลมละลาย ผิดนัดการจายดอกเบี้ยหรือเงินตน หรือ
การปรับโครงสรางหนี้) จะสงผลกระทบตอกองทุน คือ โดยทั่วไปยอดเงินตน ( principal balance) ของ Credit-linked Securities ที่
เกี่ยวของจะลดลงตามอัตราสวนที่กองทุนมีสวนไดเสีย (pro rata interest) ในมูลคาที่ตราไว (par amount) ของ defaulted underlying 
debt obligation เพื่อแลกกับมูลคาที่แทจริง (actual value) ของ defaulted underlying obligation นั้น หรือของ defaulted 
underlying obligation เอง เหตุดังกลาวจะทําใหกองทุนขาดทุนจากเงินลงทุน หลังจากนั้น ดอกเบี้ยของ Credit-linked Securities จะ
คํานวณสะสมจากยอดเงินตน ( principal balance) ที่ลดลง และ ณ วันหมดอายุตราสาร เงินตนของตราสารที่จะไดรับคืน ก็จะลดลงดวย 
ในกรณีที่ Credit-linked Securities อางอิงกับผูออกตราสารหนี้เพียงรายเดียว กองทุนจะมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกวา กรณีที่อางอิง
กับผูออกตราสารหนี้หลายราย 

นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงที่ผูออก Credit-linked Securities จะผิดนัดชําระหนี้ หรือลมละลาย หากเกิดเหตุดังกลาว กองทุนอาจ
ประสบปญหาที่จะไดรับชําระคืนเงินตน หรือไมไดรับชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ยจากตราสารที่ลงทุน 

การลงทุนใน Credit-linked Securities ยังมีความเสี่ยงของคูสัญญา (counterparty) ในการทํา Credit default swap ที่ผูออก Credit-
linked Securities เขาเปนคูสัญญาดวย เพื่อชําระดอกเบี้ยรายงวดใหแกผูออก Credit-linked Securities ตามเงื่อนไขของสัญญา SWAP 
กรณีใด ๆ ที่เกิดการจายดอกเบี้ยใหแกผูออก Credit-linked Securities ลาชา หรือหยุดการจายดอกเบี้ย จะมีผลทําใหกองทุนในฐานะผู
ลงทุนใน Credit-linked Securities ไดรับดอกเบี้ยชา หรือไดรับลดลงดวย นอกจากนี้ Credit-linked Securities มักมีเงื่อนไขจํากัดความ
รับผิดของผูออก (limited recourse obligations of the issuer) เชน ผูออก Credit-linked Securities เทานั้นที่จะผูกพันรับผิด บุคคล
อื่นจะไมผูกพันรับผิดชอบในตราสารนั้นดวย 

Credit-linked Securities สวนใหญ จะเปนตราสารที่มีลักษณะเปน US Rule 144A securities เพื่อใหสามารถซื้อขายระหวาง ผูลงทุน
สถาบันได โดยทั่วไป กองทุนจะลงทุนใน Credit-linked Securities ที่พิจารณาวามีสภาพคลองภายใตแนวทางกําหนดสภาพคลองของ
กองทุน อยางไรก็ตาม ตลาดของตราสาร Credit-linked Securities อาจขาดสภาพคลอง (illiquid) ได และผูสนใจลงทุนในตราสาร
ประเภทนี้อาจจํากัดอยูในกลุมผูลงทุนที่มีความรูความเขาใจในตราสารอนุพันธดีเพียงพอ สภาพคลองที่เปลี่ยนแปลงไปของ Credit-linked 
Securities อาจทําใหราคาของตราสารนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ หรืออยางรวดเร็ว และคาดการณไมได ในบางกรณี Credit-linked 
Securities อาจจะไมมีราคาตลาดหรืออาจจะเปนราคาที่ไมเหมาะสมที่จะใชอางอิงได และกองทุนอาจจะประสบปญหาในการขายตราสาร
ลักษณะนี้ใหไดในราคาที่ผูจัดการกองทุนเห็นวาเปนราคายุติธรรม (fair) 

มูลคาของ Credit-linked Securities อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของตราสารหนี้อางอิง 
(underlying debt obligations) ที่มีไวโดยผูออก (ถามี) หรือของ Credit default swap ยิ่งไปกวานั้น หากรูปแบบการจายผลตอบแทน
ของ Credit-linked Securities ใหกับกองทุน มีเงื่อนไขที่ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของตราสารหนี้อางอิง (underlying debt 
obligations) ที่ระบุไวในเงื่อนไขของ Credit default swap ในกรณีดังกลาวความผันผวนของมูลคาของตราสารหนี้อางอิง อาจสงผล
กระทบตอมูลคาของ Credit-linked Securities ดวย 

• ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธุ (Derivative risk) : ผลการดําเนินงานและมูลคาของตราสารอนุพันธุ จะขึ้นกับผลการดําเนินงานและ
มูลคาของสินทรัพยหรือตัวแปรอางอิง (underlying asset) ตราสารอนุพันธุจะมีตนทุนที่เกี่ยวของ อาจมีความผันผวน และอาจจะเกี่ยวของ
กับการลงทุนเพียงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง ความสําเร็จในใชตราสารอนุพันธุ อาจจะขึ้นอยูกับความสามารถของผูจัดการ
กองทุนในการคาดการความเคลื่อนไหวของตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวของรวมถึง การไมสามารถสงมอบ (delivery failure) การที่ผูเกี่ยวของ
อื่น ๆ ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลง หรือไมสามารถปดสถานะได (close out a position) เนื่องจากตลาดไมมีสภาพคลองในการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธุ บางชนิดมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเปนพิเศษ ความเสี่ยงที่กองทุนจะเกิดผลขาดทุนจาก swap
transaction แบบ net basis จะขึ้นอยูกับคูสัญญาฝายใดมีขอผูกพันที่จะตองจายชําระสวนตาง (net amount) ใหกับอีกฝายหนึ่ง ในกรณี
ที่คูสัญญาผูกพันที่จะตองจายชําระสวนตาง (net amount)ใหกับกองทุน ความเสี่ยงที่จะขาดทุนของกองทุนเทากับการขาดทุนทั้งจํานวนที่
กองทุนมีสิทธิไดรับ หากกองทุนเปนฝายผูกพันที่จะตองจายชําระสวนตาง (net amount) ความเสี่ยงที่จะขาดทุนของกองทุนจํากัดเทากับ
สวนตาง (net amount) ตราสารอนุพันธุ แบบ OTC derivative instruments จะมีระดับความเสี่ยงสูงกวา เนื่องจากมีสภาพคลองและ
การกํากับดูแล (regulated) ตํ่ากวา

• ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเกิดใหม (Emerging Market Risk) : การลงทุนของกองทุนในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน 
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รัฐบาล หรือองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) ในประเทศและสกุลเงินที่แตกตางกัน ยอมมีความเสี่ยงของการ
ลงทุนที่เกี่ยวของของการลงทุนแตละลักษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น เมื่อมีการลงทุนใน
หลักทรัพยของประเทศที่อยูในชวงกําลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่
กลาวถึงอาจจะสงผลกระทบในทางลบตอหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑและขอกําหนดในการลงทุนหรือการ
เรียกคืนทรัพยสินหรือสิทธิกลับคืนสูประเทศนั้น ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหลานั้นจะเกิดความผันผวนอยางผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดใน
ประเทศที่มีการพัฒนามากกวา ความเสี่ยงจากการเขามามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐตอภาคเอกชน ความจํากัดในขอมูลที่
เปดเผยตอผูลงทุน หรือระดับความเครงครัดที่ตํ่ากวาในกฎเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน ความตื้นและความจํากัดในจํานวน
ตราสารที่มีสภาพคลองเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแลว ซึ่งขอจํากัดของตลาดในประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้อาจมีผลทําใหกองทุนไม
สามารถขายตราสารในตลาดไดตามเวลาและราคาที่ตองการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความจํากัดในกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการ
บังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของประเทศ นั้น ๆ ผลกระทบจาก
ภาวะเงินฝดหรือเงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มีตอกองทุน 

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Risk) : คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางคาเงินสกุลหลักของหนวยลงทุนชนิดที่กองทุน T-GlobalBond ลงทุน (Base Currency) และคาเงินสกุลตางประเทศอื่น ๆ และคา
เงินบาท ซึ่งการเคลื่อนไหวขึ้นลงของคาเงินดังกลาว อาจจะทําใหผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนในกองทุน หลัก เมื่อคิดเปนเงินบาทแตกตาง
ไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนเงินสกุลเงินตางประเทศ

เนื่องจากกองทุนหลัก คํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนในรูปสกุลหลักของหนวยลงทุนแตละชนิด (Base Currency) ซึ่งการเคลื่อนไหวขึ้น
ลงของคาเงินดังกลาวในทางลบ ยอมจะสงผลกระทบในทางลบตอมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนและผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนในกองทุนหลัก
ดวย และเนื่องจากตราสารหรือหลักทรัพยที่กองทุนหลักลงทุนอาจมีสกุลเงินแตกตางจากสกุลหลัก (Base Currency) กองทุน หลักจึงอาจได
รับประโยชนหรือผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกฏระเบียบในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวาง Base Currency กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลอื่นๆ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน มูลคาของเงินปน
ผล ดอกเบี้ยรับ กําไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพยหรือตราสารที่กองทุนลงทุนดวย ทั้งนี้ในกรณีที่กองทุนหลัก ใชกลยุทธหรือเทคนิคใน
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การดําเนินการดังกลาวไมไดรับประกันวาจะสามารถปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได
ตามวัตถุประสงค และไมไดมีขอกําหนดบังคับวาจะตองมีการใชกลยุทธหรือเทคนิคในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Securities Risk) : เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้
โดยตราสารหนี้ที่ใหผลตอบแทนแบบคงที่จะมีมูลคาหรือราคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงและมูลคาหรือราคาจะลดลงเมื่อ
อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจึงคือโอกาสที่มูลคาหรือราคาของตราสารหนี้ที่
กองทุนลงทุน หรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน จะไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกลาว และตามปกติ
ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวกวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบตอราคาตราสารหนี้นั้นมากกวาตราสารหนี้ที่มี
อายุคงเหลือสั้นกวา ดังนั้นตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวกวาจึงมักใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอาจจะสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยรับของกองทุนรวมถึงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบตอมูลคา
ทรัพยสินสุทธิในแตละวันของกองทุน ดวย

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือ โอกาสที่ตราสารอาจขายไมไดตามราคาและเวลาที่ตองการ ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคลองในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทตางๆ กอนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารใหเหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กําหนดไว และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการลงทุนของเงินลงทุนสวนนี้ ทําใหกองทุนมีความเสี่ยงนี้อยูในระดับตํ่า

• ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตรสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับตํ่า หรือไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (Low-Rated or Non Investment Grade Securities risk) : ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหอัตราผล
ตอบแทนสูงแตเปนตราสารที่ไดรับการจัดอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได ซึ่งรวมถึง high yield debt securities หรือตราสารหนี้ที่
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ หรือตราสารที่ผิดนัดชําระหนี้ ตราสารดังกลาวจึงมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้ (credit risk) สูง
ตราสารหนี้เหลานี้อาจจะมีความผันผวนของราคาตราสารสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้คุณภาพดีที่ใหอัตราผลตอบแทนตํ่ากวาและ
ตราสารหนี้เหลานี้มีแนวโนมที่จะมีอัตราการผิดนัดชําระหนี้สูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหรือในแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

ในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของดังกลาว บริษัทจัดการในตางประเทศจะใหความสําคัญกับการวิเคราะหคุณภาพของตราสารหนี้ (Credit 
quality) โดยเนนการวิเคราะหปจจัยเศรษฐกิจเชิงมหภาค (Top-down global economic analysis) และการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของ
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ตราสารหนี้นั้นๆ (Bottom-up fundamental research) เชน การประเมินการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ (Country credit 
rating) ที่จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือหลายๆ สถาบัน ( Rating agencies) นโยบายการเงินการคลัง รวมถึงนโยบายและความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สภาพคลอง อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอของประเทศนั้นๆ เปนตน รวมถึงการใชการวิเคราะห
เชิงปริมาณและสถิติ ( Statistical models) เพื่อประกอบการวิเคราะหที่เกี่ยวของดวย 

เงื่อนไขอื่น 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแ ปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของ ผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนที่แตกตางไปจากที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการกองทุนนี้ เชน ในกรณีที่ชนิดของหนวยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดจนอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุน เชน เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุนเปนตน โดยกองทุนรวมตางประเทศที่
อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะตองมีนโยบายการลงทุนที่ยังสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ใน
กรณีดังกลาวจะเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยภายใตสถานการณนั้นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ และจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเวน ไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใน
ตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวง
ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน Master Fund แทนกองทุน Master Fund เดิม 
หรือชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันกอนเลิกกองทุน 

2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหในกรณีที่กองทุนเปนกองทุนรวมที่
ลงทุนในตางประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเพื่อกองทุนดังกลาวตองเปนการลงทุนในตางประเทศ
(offshore investment) เปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 

• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม

• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ

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

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

3. เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะผอนผันหรือเห็นชอบใหบริษัทจัดการดําเนินการเปนอยางอื่นได ในกรณีที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ
(Master fund) มีการลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade ในอัตราสวนที่มากกวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนตาง
ประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศ เพื่อใหอัตราสวนการลงทุนในตราสารหนี้ non-
investment grade มีอัตราสวนไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้การ
ปรับลดสัดสวนการลงทุนดังกลาว จะดําเนินการภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่รับทราบขอมูลการลงทุนในตราสารหนี้ non-investment
grade เกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนตางประเทศ ยกเวนกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร ที่
ทําใหไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา

หากการดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศขางตน มีผลทําใหการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตางประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนธนชาต โกลบอล บอนด เพื่อการ
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เลี้ยงชีพ หรือกองทุนมีการลงทุนในตราสารประเภท Credit-Linked หรือ ตราสารประเภท Structure Product บริษัทจัดการจะดําเนิน
การ ดังตอไปนี้ 

3.1 บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตาง
ประเทศกองทุนใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
หรือมีแนวทางใหดําเนินการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา และจะแจง ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป 

3.2 หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน Master Fund 
แทนกองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของ
กองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหักคาใชจายและสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

3.3 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเวน ไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
ในตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชใน
ชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือชวง
ระยะเวลาไมเกิน 30 วันกอนเลิกกองทุน 

4. ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด

(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก

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) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวง
ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ: 

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
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กองทุนรวมมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผูถือหนวยลงทุน โดยหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพจะนําไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกันมิได

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 600,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 60,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

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) : อื่น ๆ
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) :  รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :

- มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

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
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จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

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

เปนไปตามประกาศ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

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
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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

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
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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

• 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
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• 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

• 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
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• 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

• 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
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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

• 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)
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- 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
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
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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
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
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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

• 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
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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

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

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 4.280 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.161 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
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 : ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี

ฉบับละ : 53.50 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
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ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : -

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2.1 ขอ 15.2.2 และขอ 15.2.3 จะคํานวณเปนรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุน
เปนรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน 
คาใชจายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามขอ 15.2.6 (1) ถึง (19) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัด
จายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ทั้งนี้ 
การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ใชในการคํานวณคาใชจาย เปนมูลคาทรัพยสินในสกุลเงินบาท ยกเวนคาธรรมเนียม คาใชจาย
หรือภาษีอากรที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรพัยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ ซึ่งอาจคิดจากมูลคาหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และ/ หรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาว
แลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคา
ใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยาง
ทั่วถึง  เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตอง
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  โดยอยางนอยตองจัด
ใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
ในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
อยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
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จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้(ก) 
ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุน
รวมตองไดรับมติพิเศษในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

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 เพื่อการเลี้ยงชีพ THANACHART GLOBAL BOND
RETIREMENT MUTUAL 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 18 “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
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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 โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุน
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
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

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
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ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู :

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2296-4763-90 
หรือผูดูแลผลประโยชนที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานวาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินตางๆ ที่กองทุนเปดจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุนรวม
เชน เงินซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล (ถามี) ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุน
รวม และนําเขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม และ/ หรือ บัญชีทรัพยสินของกองทุนรวม ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไดฝากเงินซึ่งเปนเงินของกองทุนรวมไวกับธนาคารอื่น บริษัทจัดการจะตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนเปน
ผูมีอํานาจเบิกจายเงินฝากดังกลาว
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนเปดตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว โดยตรงหรือผานทางผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนเปดตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุนเปด โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(6) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(7) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา
(8) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)
(9) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนเปดจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนเปดผานบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนเปด เพื่อคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนเปดกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(10) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา หนวยลงทุน ราคาขายหนวย ลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปด ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว
(11) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการในรูปแบบที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงกันเปนรายวัน
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ยและอื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนเปดที่รับฝากไว รวมทั้งเงินปนผลและดอกเบี้ยคางรับโดยแยกตามประเภท
และตามสถานภาพของทรัพยสิน
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนเปด
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด
(จ) รายงานอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงกัน
(12) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
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(13) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนเปดและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(14) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ออกตามพระราช
บัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว
(15) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
ใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนไวโดยเครงครัด
(16) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุนเปด เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพยรับเงินปนผล (ถามี) การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(17) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับเงินปนผลและดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนเปด โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนได
รับขาวเปนลายลักษณอักษร
(18) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนเปดใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนเปด
(19) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปด กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(20) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน สงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แทนบริษัทจัดการ
(21) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนด
(22) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ และจัดสงใหบริษัทจัดการเพื่อใชประกอบการจัดทํารายงานกองทุน
รวมทุกรอบปบัญชีและทุกรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบปปฏิทิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบปบัญชี หรือวันสิ้น
รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบปปฏิทิน แลวแตกรณี
(23) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(24) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุนเปด และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุน ในแตละวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(25) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนเปดตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(26) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุนเปด
(27) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน
(28) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
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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)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝาย
หนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลา
ไมนอยกวา 90 วัน (2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชน
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 
30 วัน (3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผู
ดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน(4)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน (5)  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดัง
กลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้นในกรณีที่ผูดูแลผล
ประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน(6)  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไป
เปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 
วัน อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงาน
อื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยภายในเวลาอันควร เพื่อสามารถทํางาน
ไดอยางตอเนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2296-4763-90 
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 : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
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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)
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)    ใหขอมูลและคํา
แนะนําเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในตางประเทศ ที่กองทุนควรลงทุน(2)    จัดทํารายงานการลงทุนและ
รายงานเกี่ยวกับหลักทรัพยที่กองทุนไปลงทุนและสงใหบริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนทราบตามระยะเวลาที่กําหนด โดยสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส และโทรสาร และ/ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม(3)    แจงขอมูลและขาวสารที่สําคัญของสภาวะตลาดการเงินตางประเทศที่
สําคัญและปจจัยอื่นที่มีผลตอการลงทุนของกองทุนใหบริษัทจัดการทราบโดยเร็ว(4)    ใหความรูและคําแนะนําตางๆ แกบริษัทจัดการ
สําหรับการลงทุนในตางประเทศ เชน การฝกอบรมเกี่ยวกับหลักการในการวิเคราะหวิจัยหลักทรัพย รวมทั้งเทคนิคในการบริหารจัดการ
กองทุน การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศสําคัญตางๆ(5)    ที่ปรึกษาการลงทุน ตองเก็บรักษา
ขอมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและขอมูลอื่นๆ ที่ไดลวงรูมาเปนความลับ และจะไมเปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผย
โดยอํานาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน(6)    ที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน
ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกที่ปรึกษาการลงทุนจะตองไมซื้อหรือขายหลักทรัพย โดยใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจ
ซื้อขายหลักทรัพยกอนที่กองทุนรวมจะทําการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว(7)    ที่ปรึกษาการลงทุนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้น เพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือการไมกระทําตามหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน
ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกที่ปรึกษาการลงทุน(8)    ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนจะไมกระทําการ
ใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฏเกณฑในเรื่องดังกลาวที่จะมีขึ้นในภายหลังอยาง
เครงครัด(9)    ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาการลงทุน หรือนิติกรรมหรือขอตกลงอื่นใดที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน
เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนจะไมมีอํานาจการตัดสินใจ
ในการจัดการกองทุน ไมวาจะเปนการซื้อขายหลักทรัพยหรือการจัดการดานอื่นใดก็ตาม เวนแตเปนการดําเนินการตามความประสงคของ
บริษัทจัดการ

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) : -
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11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ 16 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปนผล :

-ไมมี-

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. หนวยลงทุนของ “กองทุนเปดธนชาตโกลบอล บอนด เพื่อการเลี้ยงชีพ” ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด

2. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

3. 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
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4. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

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 หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1. หนวยลงทุนของ “กองทุนธนชาตโกลบอล บอนด เพื่อการเลี้ยงชีพ” ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด

2. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอนหนวย
ลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะ
เดียวกัน

4. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
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2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”ในกรณีที่บุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย
ที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นใน
สวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

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

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุน
(2) ชําระใหแกบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน (โอนการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น)
(3) ชําระใหแกผูจัดการมรดกของผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือชําระใหแกทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควรในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกกรรม
(4) ชําระใหแกบุคคลอื่นใดตามคําสั่งของศาล หรือตามคําสั่งของหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

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

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2
คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกัน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผู
รับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน (2)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
เปนผูมอบให ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดรับการผอนผันระยะเวลาการคํานวณมูลคาและราคาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือ รับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง (3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบ
หนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร
เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน (ข)  ผูถือหนวย
ลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน (ค)  นายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน
สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่
ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น (ง)  ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย (จ)  ผู
ถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียนหนวย
ลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได (4)  นายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการ ปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบันอยางนอยเปนรายหก
เดือน โดยทางไปรษณียแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว (5)  หากปรากฏขอผิดพลาด
ในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน 15.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี (1)

 บริษัทจัดการจะจัดทําเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวยลงทุน และนําสงเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นําหนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด (2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือ
รับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทํา
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนแนบพรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษีเงื่อนไขอื่น ๆ หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนบริษัทจัดการและหรือ
นายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได โดยบริษัท
จัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนกอนที่จะเริ่มใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบ
อื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได
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ตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนดทั้งนี้  สิทธิในการกําหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนเปน
สิทธิของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถรองขอรูปแบบที่แตกตางจากที่บริษัทจัดการกําหนดได เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษและในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอ
สงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปน
เพื่อประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ โดยในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยไมชักชาและเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐาน
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐาน
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ที่อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ 
จะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ(1)  นายทะเบียนหนวยลงทุน จะ
ดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวย
ลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และ
จะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุน (2)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณ
ครบถวน และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” 
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํา
รายการซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดัง
กลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน  (3)  การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัท
จัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น(4)  เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัท
จัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูล
เปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการ
แตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว (ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได  (5)  หากเกิด
กรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุนไมตรงกัน 
บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูล
ของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน(6)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนิน
การออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตใหดําเนินการได เทานั้น (7)  หากปรากฏ
ขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ / หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาด 
ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการและหรือ
นายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ เพื่อ
ประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนใน
อนาคต  โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-ไมมี-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

กองทนุเปดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพือการเลยีงชพี
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หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได 
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้ 
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได 
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น 
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้ 
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได

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

กองทนุเปดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพือการเลยีงชพี

หน้า 13 / 18



-

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
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 :

-
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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
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

กองทุนนี้จะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
22.1.1 หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่
เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน
(3) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.3 เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
22.1.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไปนี้
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได 
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(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
22.1.6 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐานภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
อยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหกองทุนรวมที่
จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือ
ดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.7 ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนและสมควรทําใหกองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงคของกองทุนได
22.1.8 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกกองทุน หากเกิดเหตุที่ทําใหกองทุนไมสามารถลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศที่เปน
Master Fund ไดอีกตอไป หรือกรณีอื่นใด ที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการลงทุนใน Master Fund ตอไปจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทําใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกกองทุน โดยไมจําเปนตองแจงผูถือหนวยลงทุนกอนการดําเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาวจะเปนไปเพื่อปกปองผล
ประโยชนของผูถือหนวยภายใตสถานการณนั้นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของ ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยจะไมถือวาเปน
การดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
22.1.9 กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้
22.1.10 ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิด
ขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตามสัดสวน
ของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.11 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

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
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(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได 

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

(4) 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) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน  เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.3 เงื่อนไขอื่นเพื่อเลิกกองทุนมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้

1. ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

2. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน ดังนี้

2.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
หรือความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด โดยไมเก็บคา
ธรรมเนียมการขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน

2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจง
ตอบริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้

ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
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บริษัทจัดการเดียวกัน

ข. เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะ
เวลาที่ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม

2.3 แจงโดยวิธีการดังนี้

ก. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

ข. แจงเปนหนงสือถึงผูดูแลผลประโยชน

ค. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตามขอ 3 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่กําหนดในขอผูกพัน โดยไมชักชา

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อไดดําเนินการตามขอ “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 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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