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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
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ระดับความเส่ียง: เส่ียงสูง (6) 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

(Thanachart Equity Retirement Mutual Fund : T-NERMF) 
ช่ือเดิม (ไทย) : กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ (องักฤษ) NASSET Equity Retirement Mutual Fund (ช่ือย่อ) NERMF 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 
เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การลงทุนได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจไดรั้บช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 กองทุนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ี 

กลยทุธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน การบริหารความเส่ียง และปัจจยัอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน 
อาจจะท าให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุน ( Security 
selection risk) ซ่ึ ง มีโอกาส ท่ี หุ้ น ท่ี กองทุนลงทุน จะมีราคาลดลง เน่ื องจากการวิเคราะห์หลักท รัพย์ ธุ รกิจอุตสาหกรรม  
 แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอื่นๆ ไม่เป็นไปตามท่ีไดป้ระเมินไว  ้

 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุนและจะตอ้งคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บภายในก าหนดเวลามิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเพ่ิม และ/หรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจ าหน่ายโอนจ าน าหรือน าไปเป็นประกนั 
 ในกรณีท่ีผูล้งทุนได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก

ส านกังานและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท า
ขึ้นโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 ผูล้งทุนมีหน้าท่ีในศึกษากฏหมายภาษีอากรท่ีเกียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลง (ถา้มี) เพ่ือ
ความเขา้ใจในการลงทุน และเง่ือนไขการลงทุนท่ีถูกตอ้งเพื่อใช้ประกอบในการตดัสินใจลงทุน หรือการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เพ่ือให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด หากการลงทุนและหรือการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ขดัต่อกฎหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูล้งทุนอาจตอ้งช าระคืนภาษี และหรือเบ้ียปรับ และหรือเงินเพ่ิมหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่น
ใดท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการลงทุนหรือซ้ือขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
บริษทัจดัการไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยค่าภาษีท่ีผูล้งทุนถูกเรียกคืน เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และหรือค่าใชจ้่ายอื่นใด
ท่ีเกิดขึ้นกบัผูล้งทุน 

 ในกรณีท่ีเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพของผูล้งทุนครบเง่ือนไขเก่ียวกบัก าหนดระยะเวลาซ่ึงเป็นผลให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
แลว้ ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักล่าวมายงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอาจมีตน้ทุนท่ีแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป 

 ในกรณีท่ีการโอนเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพมายงักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ จะมีผลให้การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมดงักล่าว 
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 ผูล้งทุนมีหนา้ท่ีในการบนัทึก จดัเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพของผูถื้อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเกียวขอ้งก าหนด และ/หรือท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 ผูล้งทุนจะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือด าเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถว้น
ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของ ผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี 
หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 บริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริการ หรือผูมี้
ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริการ หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) 
รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง
บริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมิรกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3) 
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมิรกา 4) ผูล้งทุนซ่ึงติตต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบั
หน่วยลงทุนของบริษทัจดัการหรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมิรกา ทั้งน้ีรวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้
ตวัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตาม 
ขอ้ 1 - 4 

 ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุน
ไดท่ี้บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวน และคู่มือการลงทุนให้เขา้ใจและควรเก็บหนงัสือช้ีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใชอ้า้งอิงใน 

อนาคตและเม่ือมีขอ้สงสัยให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 20 ส้ินสุดวันท่ี 15 ตุลาคม 2565 
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ลักษณะที่ส าคัญ 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดธนชาตหุน้ทนุเพ่ือการเล้ียงชีพ 

อายุโครงการ ไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

14 มีนาคม 2545 

29 มีนาคม 2545 

 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน 

1. ประเภทของกองทุน 
- กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  
- กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

 
2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะ
มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดี ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งน้ี กองทุนอาจมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด    

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน  และลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีการ
จ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปร โดยการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด หรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ ลงทุนได ้
โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
หากปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามเง่ือนไขท่ีรัฐก าหนด ผูล้งทุนจะไดรั้บ สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผูล้งทนุสามารถน าเงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุน
ใน กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ มาหกัลดหยอ่นภาษีไดแ้ละ เงินท่ีไดรั้บจากการไถ่ถอน รวมถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จะไดรั้บยกเวน้
ภาษีทั้งจ านวน (ผูล้งทุนตอ้งศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับ
คู่มือการลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ) 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

A: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 

A : จ านวนเงินทุนของโครงการ เท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  
 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับ 

▪ บุคคลธรรมดาท่ีตอ้งการลงทุนระยะยาวส าหรับเตรียมไวใ้ชจ้่ายเม่ือเกษียณอาย ุโดยหากลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดจะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

▪ ผูท่ี้ตอ้งการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในหุน้ได ้
▪ ผูล้งทุนควรลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในระยะยาว โดยศึกษาเง่ือนไขการลงทนุของ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ให้
เขา้ใจ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A: ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทนุ ไดแ้ก่ 
▪ เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้น ดงันั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอาจมีการปรับตวัขึ้นลง ตามการ
เปล่ียนแปลงของหุ้นและหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน  ซ่ึงจะมีผลต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาท่ีต่างกนั 

▪ กองทุนมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน ดงันั้น กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ี  
กลยทุธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน การบริหารความเส่ียง และปัจจยัอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของผูจ้ดัการ
กองทุน อาจจะท าให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุน 
(Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหุ้นท่ีกองทุนลงทุนจะมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ธุรกิจอุตสาหกรรม 
แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอื่นๆ ไม่เป็นไปตามท่ีไดป้ระเมินไว ้

▪ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนและ
จะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บภายในก าหนดเวลามิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเพ่ิม และ/หรือเบ้ียปรับตามประมวล
รัษฎากร 

 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 
Q: กองทุนรวมนีม้รีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 15 เดือน ตุลาคม 
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ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การขายหน่วยลงทุน 

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

                                                                             ณ   ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    

     หมายเหตุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5  
  ทิ้งและปัดศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 
บาท และ/หรือ ปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึง
บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากใน
กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อน
วนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
และประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 

  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคนืหน่วยลงทุนได ้ทุกวนัท าการซ้ือขายภายในเวลา 15.30 น. ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษทั
จดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
มูลค่าขั้นต ่าในการขายคนืแต่ละคร้ัง                                              1.00 บาทขึ้นไป 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน                                                            มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน**                                                                                                             
   ณ วนัส้ินวนัท าการซ้ือขาย 
 
หมายเหตุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี   
  5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 
บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือ
ว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่
น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดังกล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศ
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ดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของ
บริษทัจดัการ  หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 

  สถานทีต่ิดต่อ ซ้ือ-ขายหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี ผูส้นใจสามารถติดต่อดว้ยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์หรือทางอินเทอร์เน็ต ไดท่ี้ 
▪ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  

ท่ีห้อง 902 – 908  ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

โทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2055-5801 

E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com  Website :https://www.thanachartfundeastspring.com 

▪ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-292-4352 
▪ หรือ ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืน ท่ี บลจ. ธนชาตแต่งตั้ง 

 
วิธีการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินสด ค าส่ังหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต ์ส่ังจ่าย  
 

  “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าริ  011-1-08829-0 

 “บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 
ธ.ธนชาต  ส านกัชิดลม  001-3-00417-4 
ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 
ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 

                
โดยใชชุ้ดช าระเงิน Pay-in-slip เพื่อน าเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัจดัการอนุญาต 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขอรับใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไดท่ี้ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ 
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนทุกวนัในเวลาท าการ 
(ผูส้นใจลงทนุสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั  โทรศพัท ์0-2126-8399 และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน  ตามรายช่ือและการติดต่อดา้นล่าง     
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Q: กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดงัน้ี 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดงักล่าว   

3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
 4)   ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว   

5)  กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 

- บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับ ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ท่ีบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

-  บริษทัจดัการอาจหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่า การรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 

 

Q: กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ 

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่  
      นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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ทั้งน้ี การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บ
การ  ผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานโดยพลนั  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษทั
จดัการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าส่ังขายคืน
ก่อนหลงั 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้ว  
1.การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
 
2. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
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1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลู กค้าได้ใน
สาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตน
อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
3. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 2. และบริษทัจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขาย
คืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษทัจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนราย
อ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดังน้ีก่อนการ
เปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขาย
คืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจหยุดค านวณ
และประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
 
4. บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้หรือหยดุรับค าส่ังซ้ือ
หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุก
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แห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการซ้ือขายหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

 

การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยุด
รับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค า
ส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
Q: บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management 
Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) : 

ส าหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษทัจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องของกองทุนในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อก
ตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ
จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุด
รับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปน้ี    

 
ส าหรับในอนาคต หากบริษทัจดัการจะเพ่ิมเติมการใชเ้คร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนอนั
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนตน้ทุนในการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์น ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice 
period) นั้น บริษทัจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบบัน้ี และ/หรือทางเวบ็ไซด์ของบริษทั
จดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษทัจดัการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ี และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามท่ีบริษทั
จดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขท่ีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท า
การท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ 
 
▪   การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใช้ในการค านวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อ
สะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การ
ซ้ือขายทรัพยสิ์น หรือภาวะท่ีตลาดของทรัพยสิ์นมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ เหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อ
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ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นตน้ โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอเ้ทจ็จรงิท่ีมีอยู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนั้น ๆ ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทนุและค่าใชจ้่าย

ในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมูลค่าซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุสุทธิ  

- “Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณทท่ีสะท้อนต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดบั 
(threshold) ท่ีก าหนดไว ้

 
• กองทุนรวมทัว่ไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-       บริษทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะพิจารณา
เลือกใช้ Swing Pricing ท่ี เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั  
 
-        swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการซ้ือ
ขายทรัพยสิ์นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรับใช้
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนถือครอง  
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน  
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
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ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนั้น  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่ไม่เกินอตัรา
สูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการ
ใชเ้คร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น แมห้าก
ภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วย
ลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษทัจดัการ
ก าหนด โดยท่ีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)  
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

 
▪ การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไดเ้ท่าท่ี Redemption Gate ท่ีก าหนด  เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งช้ีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ Redemption Gate จะตอ้งไม่เกินกว่า
ระยะเวลาท่ีก าหนดใน gate period  
 
- กองทุนรวมท่ัวไป  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ี
บริษทัจดัการก าหนด 
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• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะ
ใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของ
กองทุนมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณ
จากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
• บริษทัจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 
 
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า 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 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• 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 การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษทัจัดการอาจพิจารณายกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกค าส่ังโดยไม่ชกัชา้  
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• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนั้น  
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. ความผนัผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิ์น  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ท่ีก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
▪ การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 
▪ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 
บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขาย
หน่วยลงทนุโดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ี
มิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
 
ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
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การจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล  

 

Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวธิีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A :ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหน่ึง (เรียกว่า 
“กองทุนตน้ทาง”) ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน (เรียกว่า “กองทุนปลายทาง”) นั้น การสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางซ่ึงเป็นกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการหรือภายใตก้ารจดัการของบริษทั
จดัการอื่น เพื่อมาลงทุนในกองทุนปลายทางภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ ไม่ว่าจะเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมายงักองทุน
ปลายทางหน่ึงหรือหลายกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมายงั
กองทุนปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีค  าส่ังให้บริษทัจดัการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางนั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 

A: หน่วยลงทุนของ กองทนุเปิดธนชาตหุ้นทนุเพ่ือการเล้ียงชีพ ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด 

A : ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้โดยบริษทั
จดัการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวนัท าการถดัไป ในหนงัสือพิมพข์่าวหุ้นฉบบัวนัท าการ (ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง
หนงัสือพิมพท่ี์ใชใ้นการประกาศขอ้มูลดงักล่าวของกองทุนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นเหมาะสม โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
ประกาศล่วงหน้า)และสามารถติดตามไดท้าง Website ของบริษทัจดัการ  https://www.thanachartfundeastspring.com หรือ ทางระบบ
โทรศพัท ์ หมายเลข  0-2126-8399  

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A :  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน โดย  ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทั
จดัการหรือนายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

 บริษทัจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้งเป็น
ผูด้  าเนินการดงักล่าวตามวรรคหน่ึง หรือให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวในนามบริษทัจดัการหรือ
นายทะเบียน 
อน่ึง บริษทัจดัการไดป้ระกาศการเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงในหน่วยลงทุน 
(Fund Book) ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้ไป 
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

A: ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ือง 

▪ การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม:ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกิน
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และจะด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน ภายใน 
2 เดือนนบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด 
 

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

Q: ในกรณทีีก่องทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใดจะมีช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการ
ใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่างไร 

A: ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการหรือโดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

A : กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 

ผูล้งทุนสามารถ ติดต่อท่ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั  โทรศพัท ์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
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ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคลปัจจุบันด าเนินธุรกิจดา้นการจดัการกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมธนชาติจ ากัดเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2542 และเป็นบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติจ ากัดเม่ือวนัท่ี  1 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบันบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็นบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาตจ ากดัโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 

 
ทุนจดทะเบียน  

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

 
ผู้ถือหุ้น 

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

 
คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้

1. คุณโรบิน  ลอยด ์สเปนเซอร์ ประธานกรรมการ 

2. คณุอดิศร เสริมชยัวงศ ์ กรรมการ 

3. คุณซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มวัรีช ไมเยอร์ กรรมการ 

4. คุณอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ 

5. คณุศรัณย ์ภู่พฒัน์ กรรมการ 

 

จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท  99 กองทุน (ขอ้มูล ณ  31 พฤษภาคม 2565) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  149,082,760,735.66  บาท (ขอ้มูล ณ  31 พฤษภาคม 2565) 

 
รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารการลงทุน ไดแ้ก่ 

1. คุณย่ิงยง เจียรวุฑฒิ  ประธานคณะกรรมการ 
2. คุณวิศิษฐ ์ ช่ืนรัตนกุล   กรรมการ 
3. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา   กรรมการ 
4. คุณวิภาสิริ เกษมศขุ   กรรมการ 
5. คุณพชัราภา  มหทัธนกุล               กรรมการ 
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Q : รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมรวมทั้งหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) , Seattle 
University, USA. 

- ปริญญาตรี บญัชี (บญัชี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- CFA, CISA 

- 2564 จนถึงปัจจบุนั  ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ  บลจ.ธนชาต 

- 2558 Director, Head of Domestic 
Equity Department, UOB Asset 
Management (Thailand) Co., Ltd. 

- 2556 Director, Domestic Equity 
Departmentt, UOB Asset 
Management (Thailand) Co., Ltd. 

- 2550 Senior Vice President, Fund 
Management Department, ING 
Funds (Thailand) Co., Ltd. 

- 2546 Fund Manager, Fund 
Management Department, 
Thanachart Fund Management 
Co., Ltd. 

- 2544 Senior Manager, Fund 
Management Department, 
BankThai Plc. 

- 2540 Assistant Manager, Research 
Department, TSFC Securities 
Limited 

- 2538 Senior Analyst, Research 
Department, CMIC Finance and 
Securities Plc. 

- 2537 Analyst, Research 
Department, NAVA Finance and 
Securities Plc. 

- ผูช่้วยกรรมการ 

ฝ่ายตราตราสารทุน 

นายศตนนท ์ ทนั - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business 
Management (Eng)) 
University of Surrey 

- CISA I 

- ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ธนชาต 
- Equity Trader  ( Equity & TFEX ) 

KTB 
- Institutional Sale Phillip securities 
- Institutional Sale  Trinity securities 
- Relationship Manager ( Corporate 

Banking )  UOB 

- ผูจ้ดัการกองทุน   

ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- Relationship Manager  Standard 

Charter ( Thailand ) 

นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 
Thammasat University 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- CFA Level 1 

- - CISA Level 1 

- 2564 จนถึงปัจจบุนัผูจ้ดัการกองทุน   
บลจ.ธนชาต 

- 2561 EQUITY FUND 
MANAGER, SCBAM 

- 2558 EQUITY ANALYST, 
SCBAM 

- 2554 VALUATION & 
BUSINESS MODELING 
CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

- ผูจ้ดัการกองทุน   

ฝ่ายตราสารทุน                                                 

 

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  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) 0-2258-8954 
8 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-3123 
9 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 ต่อ 808 
10 ธนาคารออมสิน 0-2299-8170 
11 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5626 
12 บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 0-2763-7525 
13 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซียไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9233 
14 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย เวลท ์ จ ากดั 0-2680-5061 
15 บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั 084-903-2703 
16 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั  0-2009-8888 
17 บริษทั หลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีน่า จ ากดั 0-2026-5100 กด 1 
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หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง 

 

รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดัโทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5281 

 

รายช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์ 0-296-4763-90 

นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

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

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นหรือตราสารนั้น  (Business risk / Company risk) และความเส่ียงจากการที่ผู้
ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/ Credit Risk)  

ได้แก่ โอกาสท่ีราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นหรือตราสารอาจเปล่ียนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  ผลการด าเนินงาน  ความสามารถของผูบ้ริหารบริษัท ความเส่ียงดา้นการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริษทัผู ้
ออกหุ้นหรือ ตราสาร รวมถึงความเส่ียงเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ  เป็นตน้  ซ่ึงอาจมีผลให้ราคาหุ้นกลุ่มนั้นหรือหุ้นเฉพาะตวั
นั้น ๆ ผนัผวนหรือตกต ่าลงได ้ และในส่วนของตราสารแห่งหน้ีจะรวมถึงโอกาสท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีได้
เต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาท่ีก าหนดไว ้(default risk) โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของหุ้น หรือตราสารนั้น ในส่วนของตราสารหน้ีจะพิจารณาถึงความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียและเงินตน้ของ    ผูอ้อกตราสาร และ/หรือ การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี หรือ ผูอ้อกตราสารหน้ี เป็นตน้ 
2. ความเส่ียงจากตลาด (market risk)  
ได้แก่ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคา หรือผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง ซ่ึงมักขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ภาวะการเมือง สังคม
ภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่ีจะกระทบต่อภาคธุรกิจจนท าให้ภาวะตลาด
เปล่ียนแปลงไปจนมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อหุ้นท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดีดว้ย ดงันั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนจึงอาจมีการปรับตวัขึ้นลงและผนัผวนตามการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นและหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน  ซ่ึงจะมีผลต่อผลก าไร 
ขาดทุน ท่ีผูล้งทุนไดรั้บหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาท่ีต่างกนั  ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากการลงทุนหรือ
ไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้
3. ความส่ียงจากการบริหารการลงทุนเชิงรุก (Active Management)  
กองทุนมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน ดงันั้น กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกล
ยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ท่ีลงทุน การบริหารความเส่ียง และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ดัการ
กองทุน อาจจะท าให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว  รวมถึงความเส่ียงท่ีเ กิดจากการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุน 
(Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหุ้นท่ีกองทุนลงทุนจะมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอื่น ๆ  ไม่เป็นไปตามท่ีไดป้ระเมินไว ้
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4. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับขนาดของหุ้นท่ีลงทุน (Capitalization Risk)  

การลงทุนในหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็กมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในหุ้นของบริษทัขนาดใหญ่ท่ีจดัตั้งมานานและมีความมัน่คง 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหุ้นของบริษทัขนาดกลาง (Medium-sized company risk) และหรือหุ้นของบริษทัขนาดเลก็ (Small 
company risk) เช่น ราคาของหุ้นของบริษทัขนาดกลาง และหุ้นของบริษทัขนาดเล็ก อาจจะมีความผนัผวนสูงกว่าราคาหุ้นบริษทัขนาด
ใหญ่ และมีขอ้มูลวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์เผยแพร่แก่ผูล้งทุนน้อยกว่า ประกอบกบัจะมีความเส่ียงทางธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเม่ือเปรียบเทียบ
กับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น จะมีความจ ากัดมากกว่า ในด้านแหล่งเงินทุน ด้านการบริหารจัดการ ( limited managerial and financial 
resources) ดา้นความหลากหลายและการพฒันาของสินคา้/บริการและตลาดท่ีเสนอขาย (limited product lines and market) ซ่ึงขอ้จ ากดั
เหล่าน้ี อาจท าให้บริษทัขนาดกลาง และบริษทัขนาดเล็กมีความอ่อนไหวและไดรั้บผลกระทบมากกว่า เม่ือภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย 
และหรือภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงในทางลบ  การเติบโตของบริษทัจึงมีความแน่นอนนอ้ยกว่าบริษทัขนาดใหญ ่
5. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)   
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องคือ โอกาสท่ีกองทุนไม่สามารถซ้ือหรือขายตราสารท่ีถือครองอยูใ่นราคา จ านวน และระยะเวลา ท่ี
ตอ้งการได ้ ทั้งน้ี หุ้นของบริษทัขนาดกลาง และหุ้นของบริษทัขนาดเลก็ โดยหลกัการทัว่ไปหุ้นเหล่าน้ีจะมีสภาพคล่องในการซ้ือขาย
ต ่ากว่าหุ้นของบริษทัขนาดใหญ่ (large cap) และอาจมีปริมาณการซ้ือขายน้อยในขณะใดขณะหน่ึงซ่ึงอาจท าให้มีขอ้จ ากดัไม่สามารถ
ซ้ือขายหุ้นขนาดกลาง หรือหุ้นขนาดเลก็เหล่านั้นไดต้ามราคา/ปริมาณและภายในเวลาท่ีตอ้งการ 
6. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
 ไดแ้ก่ โอกาสท่ีราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของระดบัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และตามปกติตรา
สารหน้ีท่ีมีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น ทั้งน้ี บริษทั
จดัการมีแนวทางในการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีมีผลกระทบ เช่น แนวโน้ม
เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลงั สภาพคล่องในระบบเป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ีย และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนและ
แนวโน้มอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดการณ์ไว ้ ทั้งน้ี ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหน่ึงของ
ความเส่ียงจากความผนัผวน ของราคาตราสาร (Market Risk) ซ่ึงโดยหลกัการคือ โอกาสท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวั
ขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และ
อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจยัพ้ืนฐาน ศกัยภาพของผูอ้อก
ตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดงักล่าว รวมทั้งการก าหนด
สัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

7. ความเส่ียงจากการไถ่ถอนจ านวนมากของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน (large redemption risk) 
หากเกิดกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมากพร้อมกนัหรือในเวลาใกล้เคีย งกัน อาจท าให้กองทุน
จ าเป็นตอ้งขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุนดว้ยระดบัราคาท่ีท าให้ขาดทุน เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะจ่ายคืนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ ผูถื้อหน่วยลงทุน 

8.   ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงของกองทุน คือการท่ีผูล้งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการ
ไดรั้บผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากการท่ีกองทุนไปลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ทั้งน้ี การลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงของกองทุนไดท้ั้งหมด 
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ในกรณีท่ีกองทุนนีม้ีการลงทุนในต่างประเทศ จะมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องเพิม่เติม ดังนี ้

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน   อตัรา
ดอกเบ้ีย และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ เป็นตน้ 

การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศในตราสารท่ีออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law 
entities) ในประเทศและสกุลเงินท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความเส่ียงของการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งของการลงทุนแต่ละลกัษณะ โดยทัว่ไปความ
เส่ียงในการลงทุนดงักล่าวจะมีระดบัความเส่ียงสูงขึ้น เม่ือมีการลงทุนในหลกัทรัพยข์องประเทศท่ีอยู่ในช่วงก าลงัพฒันา (Developing 
Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเส่ียงท่ีกล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลกัทรัพยท่ี์กองทุน
ในต่างประเทศลงทุน เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากกฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพยสิ์นหรือสิทธิกลบัคืนสู่
ประเทศนั้น ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
โอกาสท่ีตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผนัผวนอยา่งผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดในประเทศท่ีมีการพฒันามากกว่า ความ
เส่ียงจากการเขา้มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจ ากดัในข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดบัความ
เคร่งครัดท่ีต ่ากว่าในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้งทุน ความหลากหลายของจ านวนตราสารท่ีมีสภาพคล่องมีจ ากดัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัตลาดท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงขอ้จ ากดัของตลาดในประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ตลาดไดต้ามเวลาและราคาท่ีตอ้งการ  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากร  ความจ ากดัในกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดเงิน
ตลาดทุน  ระดับการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเส่ียงในการบังคับใช้
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ โดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  ผลกระทบจากภาวะ
เงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน 

2.  ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินบาทกบัสกุลเงินของประเทศท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจจะท า
ให้ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศเม่ือคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นบนเงินสกุลทอ้งถ่ินของ
ประเทศท่ีไปลงทุน กองทุนอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทั้งน้ี 
กองทุนอาจไม่จ าเป็นจะตอ้งปิดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทเตม็จ านวนหรือตลอดเวลา 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้น
ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม 
จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่า
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

3. ความเส่ียงจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้  
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น ความเส่ียงทางกฎหมายท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศท่ีกฎหมาย
ไม่มีความชดัเจน หรือมีการเปล่ียนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยท่ีมีประสิทธิภาพ   ความเส่ียงจากการก่อการร้าย 
(terrorist actions) ความเส่ียงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของ
ตลาดนั้น ๆ   ความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานก ากบัดูแล (regulators) หน่วยงานก ากบัดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือ
ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องประเทศท่ีลงทุน บงัคบัใชม้าตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีท่ีตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการท่ีหน่วยงาน
เหล่าน้ีบงัคบัใชใ้นอนาคต ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได ้
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4.  ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ กรณีท่ีกองทุนอาจไม่สามารถน าเงินลงทุนและหรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศหน่ึง ๆ กลบัมาในประเทศได ้หรือ
มีขอ้จ ากดัในการน าเงินกลบั เช่น exchange controls หรือ ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  ในการด าเนินการ เป็นตน้ 

5.  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ในต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนอีทีเอฟในต่างประเทศ จะมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย/์สินทรัพยข์อง underlying index เช่น 
ความเส่ียงของตราสารหน้ี และความเส่ียงอ่ืน เช่น 

-  ความเส่ียงของประเภทหลักทรัพย์/สินทรัพยท่ี์ ETF ลงทุน (Asset Class Risk) : ETF อ้างอิงกับดัชนีหน่ึงๆ (underlying index) 
อาจจะมีผลการด าเนินงานต ่ากว่าหรือสูงกว่า ETF ท่ีอา้งอิงกบัดชันีอื่นๆ ได ้

-  ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวั (Concentration Risk) : ในกรณีของ ETF ลงทุนอา้งอิงกบัดชันีท่ีมีการกระจุกตวัในการลงทุน เช่น 
ภูมิภาค ประเทศ หรือ กลุ่มธุรกิจ หากมีปัจจยัลบมากระทบภูมิภาค ประเทศ หรือกลุ่มธุรกิจเหล่านั้น ETF ดงักล่าวอาจไดรั้บผลลบ
หรือมีความผนัผวนมากกว่า 

-  ความเส่ียงในการบริหาร (Management Risk) : ETF อาจจะไม่ไดล้งทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเส่ียงท่ีเกิด
จากกลยทุธ์การบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทุนของ ETF นั้นๆ ซ่ึงอาจมีผลให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นตามท่ีคาดหวงั 

- ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) : มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ ETF (NAV) จะเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามมูลค่าของหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ของตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 

-  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย ETF ในตลาดหลกัทรัพยต์่างๆ เช่น ความไม่แน่นอนในสภาพคล่อง การถูกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน : กรณีท่ี ETF ไม่เปิดรับค าส่ังซ้ือขายอาจท าให้ราคาท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยมี์ premiums หรือ discounts 
มากกว่าปกติได ้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์อาจมีการส่ังหยดุตามกฎของตลาดหลกัทรัพยน์ั้นๆ และความเส่ียงท่ีราคา ETF อาจ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีแตกต่างจาก NAV และอาจมีการเปล่ียนขึ้นลงตามความตอ้งการซ้ือ-ขายของ   ผูล้งทุนตลอด
ช่วงเวลาเปิดซ้ือขาย (trading hours) และอาจมีความแตกต่างจาก NAV มากเม่ือตลาดผนัผวน ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลขาดทุนจากการซ้ือ
ขายได ้และการซ้ือขาย ETF มีค่าใชจ้่าย เช่น brokerage fees เป็นตน้ 

- ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการเชิงรับ (Passive Investment Risk) : ETF ไม่ไดใ้ชก้ารบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (actively 
managed) จึงอาจไดรั้บผลกระทบทางลบจากการปรับตวัลดลงของ  underlying index โดยผูจ้ดัการกองทุน ETF จะไม่ไดพ้ยายาม
บริหารกองทุนแบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง 

- ความเส่ียงในการการเบี่ยงเบนจาก underlying index (Tracking Error Risk) : ETF มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้คล่ือนไหวขึ้นลงเท่ากนักบั 
underlying index อยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น คา่ใชจ้่ายของ ETF การค านวณ การเปล่ียนแปลงของ underlying 
index และกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงความเส่ียงน้ีอาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผนัผวนหรือผดิปกติ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบั
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS 
3.1 ในประเทศ 

 
ไม่เกิน 10% 

3.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15% 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

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

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือ
เป็นการลงทุนในต่าง 
ประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนั 
มีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ 
โดยเลือก ใชc้redit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 

397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ แบะไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงัน้ี 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ
สูงกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

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

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากว่า 397 วนั นบัแต่วนัท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulate market  
6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  

6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผู ้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ข
เหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทัที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายใน SET 
หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ หรือตราสารท่ีมีลกัษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ท่ีผูอ้อกจดัตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ 
หรือ        ผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย)  

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade (กรณีเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ
สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรัพยต์่างประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่า

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แตอ่ตัรา
ใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุ

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

หรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้
ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมี้ภาระผูพ้นัตามตรา
สารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย

เป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านอง

เดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั นบั

แต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 

6.5  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร
หรือคู่สัญญา (issuer rating) อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมี
ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 
       6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 
6.7  หน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1  จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือ
ขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ี
อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน 
SET) 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการอสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified Fund) ตามแนวทางท่ีส านกังานก านด 

7 หน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจาร
อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางท่ีส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่เกิน 15% 

8 ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดังน้ีไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ Single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสาร หรือคู่สัญญา
แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัที่อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือ
การเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  
    

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

benchmark + 10% 

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีนิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรือคู่สัญญา 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 ในรอบปี
บญัชี เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายุ
โครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตาม
รอบอายกุองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุนท่ีอายุ
กองทุนคงเหลือนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากบั   1 ปี 

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Note) ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ี

ก่ึงทุน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ท่ีมี
ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วน

การลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

credit rating 
3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
5 หน่วย CIS 

5.1 ในประเทศ 
 
ไม่เกิน 20% 

5.2 ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
6 หน่วย Property ไม่เกิน 15% 
7 ตราสารดงัน้ี (total SIP) 

7.1 ทรัพยสิ์นตามขอ้ 8 ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู ้
ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

7.2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
แฝง (Structured Note) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือเถือท่ีตวัตราสารและ/หรือผู ้
ออกตราสารท่ีต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(non-investment grade/ 
unrated) 

รวมกนั ไมเ่กิน 15% 
 

8 Derivatives ดงัน้ี 
8.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 

(Hedging) 
8.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (Hedging) 

 
ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 
 
global exposure limit 
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุน 
แบบซบัซอ้น:  
จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 
100%   

หมายเหตุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด า เนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั ตอ้งมีจ านวนหุ้นของ
บริษทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น (ไม่นบั
รวมการถือหุ้นของกองทุนวายภุกัษ)์ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ 
ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่
รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

หรือตราสารหน้ีภาครัฐ
ต่างประเทศ) 
    

ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุด บลจ. 
อาจน ามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ไดโ้ดยข้อมูลหน้ีสินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็น
ขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 
และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนั้นเป็นราย
คร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายคร้ัง 
เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุ
หน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

    (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 
4 หน่วย property ของกองทุนใด ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ท่ีออก
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

กองทุนหน่ึง หน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ีการค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการลงทุน 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกิน 3.210% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วย ไม่เกิน 3.210% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วย 

ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพในอตัราไม่เกิน 214 
บาท ต่อรายการ  โดยมีเง่ือนไขใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงัน้ี   
-  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของ
บริษทัจดัการ 

- การรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
อื่นภายใตก้ารจดัการของบริษทั
จดัการอื่น  

- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงั
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน
ภายใตก้ารจดัการของบริษทั
จดัการอืน่ 

 
 
 
 
 
 
- ยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทุนคร้ังแรก
ในรอบปีปฏิทินและส าหรับการสับเปล่ียนคร้ัง
ต่อไปเรียกเกบ็ในอตัรา 107 บาทต่อรายการ 

- ยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 

- เรียกเก็บในอตัรา 214 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มีเน่ืองจากไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.685% 1.685% 1.684% 1.684% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.059% 0.021% 0.021% 0.021% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ไม่เกิน 0.147% 0.147% 0.146% 0.146% 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ     ไม่เกิน 1.058% 0.016% 0.019% 0.014% 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด   ไม่เกิน 2.949% 1.869% 1.870% 1.865% 
ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.863% 0.774% 0.761% 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
- รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) 
-  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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  2562 2563 2564 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 2.45 2.19 2.13 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



1,645,050.05 100.00 1,645,050.05

1,645,050.05 100.00 1,645,050.05

186,921.36 11.36 186,921.36

69,012.75 4.20 69,012.75

62,414.85 3.79 62,414.85

36,998.40 2.25 36,998.40

18,495.36 1.12 18,495.36

63,398.05 3.85 63,398.05

41,974.80 2.55 41,974.80

21,423.25 1.30 21,423.25

53,395.45 3.25 53,395.45

26,929.53 1.64 26,929.53

26,465.93 1.61 26,465.93

184,285.83 11.20 184,285.83

87,957.00 5.35 87,957.00

24,832.96 1.51 24,832.96

21,952.70 1.33 21,952.70

16,978.75 1.03 16,978.75

16,850.00 1.02 16,850.00

15,714.42 0.96 15,714.42

115,038.15 6.99 115,038.15

82,448.40 5.01 82,448.40

17,044.50 1.04 17,044.50

15,545.25 0.94 15,545.25

371,581.82 22.59 371,581.82

121,290.35 7.37 121,290.35

60,568.20 3.68 60,568.20

52,679.60 3.20 52,679.60

37,014.00 2.25 37,014.00

34,540.25 2.10 34,540.25

24,316.20 1.48 24,316.20

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที ่15 ตุลาคม 2564

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย้

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

หุ้นสามัญ 95.91

ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 95.91

ธนาคาร 10.90

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 484.30 4.02

BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 522.30 3.64

SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 300.80 2.16

KTB ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,580.80 1.08

วสัดุก่อสร้าง 3.70

SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 105.20 2.45

TOA บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)

639.50 1.25

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3.11

PTTGC บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน)

415.90 1.57

IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั 
(มหาชน)

598.10 1.54

พาณชิย์ 10.75

CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 1,348.00 5.13

HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน)

1,748.80 1.45

GLOBAL บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 1,025.83 1.28

COM7 บริษทั คอมเซเว่น จ  ากดั (มหาชน) 235.00 0.99

MAKRO บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 337.00 0.98

RS บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 868.20 0.92

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 6.71

ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)

432.80 4.81

DTAC บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั
 (มหาชน)

413.20 0.99

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 211.50 0.91

พลงังานและสาธารณูปโภค 21.65

PTT บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3,090.20 7.06

GULF บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน)

1,416.80 3.53

EA บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 829.60 3.07

PTTEP บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน)

298.50 2.16

TOP บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 600.70 2.01

OR บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั 
(มหาชน)

853.20 1.42



กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที ่15 ตุลาคม 2564

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย้

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

18,671.52 1.14 18,671.52

14,229.25 0.86 14,229.25

8,272.45 0.50 8,272.45

15,281.18 0.93 15,281.18

9,885.38 0.60 9,885.38

5,395.80 0.33 5,395.80

86,259.23 5.24 86,259.23

51,830.00 3.15 51,830.00

20,913.84 1.27 20,913.84

12,072.00 0.73 12,072.00

1,443.39 0.09 1,443.39

112,204.35 6.82 112,204.35

51,047.30 3.10 51,047.30

13,993.30 0.85 13,993.30

13,034.04 0.79 13,034.04

12,301.20 0.75 12,301.20

9,338.75 0.57 9,338.75

8,724.88 0.53 8,724.88

3,764.88 0.23 3,764.88

102,801.45 6.25 102,801.45

81,526.29 4.96 81,526.29

21,275.16 1.29 21,275.16

5,438.76 0.33 5,438.76

5,438.76 0.33 5,438.76

19,321.75 1.17 19,321.75

19,321.75 1.17 19,321.75

16,787.44 1.02 16,787.44

16,787.44 1.02 16,787.44

25,059.38 1.52 25,059.38

25,059.38 1.52 25,059.38

82,681.35 5.03 82,681.35

SPRC บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั 
(มหาชน)

1,667.10 1.09

ESSO บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)

1,645.00 0.83

CKP บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,606.30 0.48

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 0.89

PLANB บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 1,464.50 0.58

MAJOR บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ  ากดั 
(มหาชน)

234.60 0.31

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 5.02

TIDLOR บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 1,460.00 3.02

BAM บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน)

1,124.40 1.22

THANI บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 2,973.40 0.70

HENG บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน)

740.20 0.08

อาหารและเคร่ืองด่ืม 6.55

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั 
(มหาชน)

1,523.80 2.98

TU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 682.60 0.82

RBF บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จ  ากดั 
(มหาชน)

693.30 0.76

OSP บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 361.80 0.72

CBG บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 77.50 0.54

M บริษทั เอ็มเค เรสโตรองค ์กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)

156.50 0.51

SAPPE บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 151.20 0.22

การแพทย์ 5.99

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 3,560.10 4.75

BCH บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั 
(มหาชน)

1,042.90 1.24

การท่องเทีย่วและสันทนาการ 0.32

SHR บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั 
(มหาชน)

1,486.00 0.32

ประกนัชีวติและประกนัภัย 1.13

BLA บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 633.50 1.13

วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 0.98

STARK บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)

3,764.00 0.98

บรรจุภัณฑ์ 1.46

SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 412.50 1.46

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.82



กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที ่15 ตุลาคม 2564

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย้

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

64,628.03 3.93 64,628.03

18,053.32 1.10 18,053.32

103,275.60 6.28 103,275.60

64,219.50 3.90 64,219.50

20,670.00 1.26 20,670.00

18,386.10 1.12 18,386.10

4,483.39 0.27 4,483.39

4,483.39 0.27 4,483.39

74,321.55 4.52 74,321.55

49,177.20 2.99 49,177.20

16,601.55 1.01 16,601.55

8,542.80 0.52 8,542.80

22,513.98 1.37 22,513.98

13,445.62 0.82 13,445.62

9,068.36 0.55 9,068.36

71,281.68

71,279.68

AAA* F1+(tha) BBB+* Baa1* 71,279.68

2.00

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

(1,227.53)

18,286.34
(19,513.87)

รวมทั้งส้ิน 1,645,050.05 100.00 1,715,104.20

CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1,119.10 3.77

WHA บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)

5,309.80 1.05

ขนส่งและโลจิสติกส์ 6.02

AOT บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 951.40 3.74

KEX บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ ากดั  (มหาชน)

530.00 1.21

BEM บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั
 (มหาชน)

2,042.90 1.07

ยานยนต์ 0.26

SAT บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ  ากดั (มหาชน)

232.30 0.26

ช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 4.34

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) 612.80 2.87

HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั 
(มหาชน)

228.20 0.97

DELTA บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 จ  ากดั (มหาชน)

18.90 0.50

บริการรับเหมาก่อสร้าง 1.31

CK บริษทั ช. การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 628.30 0.78

STEC บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด ์คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

652.40 0.53

เงนิฝากธนาคาร 4.16

ประเภทออมทรัพย์ 4.16

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 71,229.71 4.16

ประเภทกระแสรายวนั 0.00

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

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.07)

สินทรัพย์อ่ืน 1.06
หนีสิ้นอ่ืน (1.13)



กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพือ่การเล้ียงชพี
รายงานการลงทุนในตราสารหน้ี

ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด

(พนับาท)
ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- -(ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ

71,281.68 4.16%(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทนุ
เป็นผูอ้อก/ผูส้ ัง่จ่าย/ผูร้บัรอง/ผูร้บัอาวลั/ผูส้ลกัหลงั/ผูค้ํา้ประกนั

- -(ค) ตราสารท่ีมีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment
grade)

- -(ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้
(Investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

4.16%71,281.68รวม

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



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

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

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

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

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



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

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

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

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 



 

 

ผลการด าเนินงาน "กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ" 

 

  
ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต่ จดัตั้ง 

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

  

15 ก.ค. 64  
ถึง  

15 ต.ค. 64 

15 เม.ย. 64  
ถึง  

15 ต.ค. 64 

15 ต.ค. 63  
ถึง  

15 ต.ค. 64 

15 ต.ค. 61  
ถึง  

15 ต.ค. 64 

15 ต.ค. 59  
ถึง  

15 ต.ค. 64 

15 ต.ค. 54  
ถึง  

15 ต.ค. 64 

29 มี.ค. 45  
ถึง  

15 ต.ค. 64 

T-NERMF1 5.37 6.92 29.19 0.19 3.42 6.23 10.20 
ดชันีมาตรฐาน2 5.22 8.11 35.66 1.98 5.30 8.99 11.93 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย 
(บาท) 

63.4580 62.5340 51.7562 66.4897 56.5096 36.5325 10.0000 

หมายเหตุ :  
1ร้อยละต่อปี 
2ดชันีมาตรฐาน คือ ใชด้ชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็นตวัช้ีวดัของกองทุนโดยก่อนวนัดงักล่าว กองทุนใชด้ชันีราคา
หุ้น   

         ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) โดยเช่ือมต่อกนัแบบ Geometric Linked) 
 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต
จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิด
ธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จ ากัดหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ ากัด
เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ ากัดลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูล
การลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ(ถ้ามี) 
และส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเช่นการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

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

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ให้เข้าใจ รวมท้ังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมและขอรับคู่มือ
การลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิม่เติมจากผู้สนใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามค าจ ากัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ท้ังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการ
ส่ังการของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จักตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพสูิจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปิด
บัญชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมท้ังการด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามที่หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 การพจิารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี  1 มถิุนายน 2565 
 

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


รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดธนชาตหุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Equity Retirement Mutual
Fund



กองทุนเปดธนชาตหุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาตหุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Equity Retirement Mutual Fund
ชื่อยอโครงการ : T-NERMF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

-

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

1. เพื่อสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผูถือหนวยลงทุน
2. เพื่อสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแหงทุน หลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีความ
มั่นคง ภายใตการบริหารการลงทุน โดยผูมีความรูและประสบการณ ตลอดจนใหความรูในการลงทุนแบบตอเนื่องระยะยาวเพื่อการใชจาย
หลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทํางาน

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :

ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ
สัดสวนการลงทุน : ไมเกิน รอยละ 79.00 ของ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน: 
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กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะมุงเนนลงทุนใน
ตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี สวนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจายผล
ตอบแทนอางอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให ลงทุนได โดยจะไมลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินลงทุนในตางประเทศใหกับกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการที่จะมีการลงทุนในตางประเทศรวมกัน
ทุกกองทุนไมเกินวงเงินตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติจัดสรรให ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโอนหรือรับโอนเงินลงทุนใน
ตางประเทศที่บริษัทจัดการไดรับ ไปมาระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการดังกลาว ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวม
หนึ่งไมสามารถระดมเงินทุนไดตามเปาหมาย และ/หรือมีเงินเหลือ และ/หรือไมสามารถนําไปลงทุนในตางประเทศได 

หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศรวมแลวเกินกวารอยละ 75 ของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหสามารถนําเงินไปลงทุนในตาง
ประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเสนอหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด
และจัดสรรเงินลงทุนในตางประเทศเพิ่มใหกับกองทุน โดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่ง การจัดแบงประเภทของกองทุน 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 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ: 

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)

กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผูถือหนวยลงทุน โดยหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพจะนําไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกันมิได

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
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จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 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) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) : 
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : 
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน : 
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

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

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

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

-

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
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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

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
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(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

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 
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(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

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

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก

1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

ขอสงวนสิทธิ์

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

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ

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

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

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

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

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

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• 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
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ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น

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

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

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• 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

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
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2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

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

• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือ
ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหา
สภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs
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
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บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

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

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

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

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

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

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

3 การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน
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4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนไดเฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้โดยไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตางประเทศไดตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวา ผูลงทุนรายนั้น 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 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้
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(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และ
หากเปนเหตุตามขอ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย

(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 4 (1) (2)
(3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวัน
รายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ได
รับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการ แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางค ขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.949 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.685 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.059 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.147 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

-
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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 :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : -

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
1. การคํานวณคาธรรมเนียม จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) การคํานวณคา
ธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะคํานวณเปน
รายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกกองทุน  ตามหัวขอ 15.2.6 (1) - (16) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง  ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่ไดรับประโยชน
จากคาใชจายนั้น  ทั้งนี้  การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย

3. มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ใชในการคํานวณคาใชจาย เปนมูลคาทรัพยสินในสกุลเงินบาท ยกเวนคาธรรมเนียม คาใช
จายหรือภาษีอากรที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ กองทุนลงทุนในตางประเทศซึ่งอาจคิดจากมูลคาหลักทรัพย
หรือทรัพยสินที่เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และหรือสกุลอื่นใดที่ลงทุน

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียม
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หรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผู

ลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง  โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคา

ธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท

จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง 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 : 1 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

กองทุนเปดธนชาตหุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Equity 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
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนไปลงทุนและนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคํา
สั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับ
คําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว และการปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในหัวขอ "การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก" และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ
หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในหัวขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(8) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการขายหนวย
ลงทุนหรือวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลวแตกรณี
(9) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
หัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวย ลงทุน”
(10) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ “วิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(11) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุน”
(12) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุน”
(13) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในหัวขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กอน
(14) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดใหมีผูสอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยโดยอนุโลม
(16) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(17) แตงตั้งนายทะเบียนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(18) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และนําทรัพยสินของกองทุนไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(19) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(20) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการ ลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการ
ลงทุน บริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินของกองทุน โดยบันทึกบัญชีเงินลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมประกาศ
กําหนดดวยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(21) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(22) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(23) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและหรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด พรอม
ทั้งจัดทําสําเนาไวที่บริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได
(24) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี
(25) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือ
ชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ
ไวที่ทําการทุกแหงของบริษัท จัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวย
ลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(26) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(27) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจใน
การลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุน
(28) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(29) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(30) จัดใหมีบริการทดรองจายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจากผูรับฝากทรัพยสินตางประเทศ ณ วันชําระราคาสําหรับกรณีการ
ลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศดังกลาว ถือเปนคาใชจายของ
กองทุนรวมตามที่กําหนดไวในขอ 23
(31) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

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

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

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

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

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
จองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล (ถามี) และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของกองทุน
และนําเขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว
ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับ ดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
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(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนเปดที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่พระ
ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว
(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว
(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน ผูถือหลักทรัพย รับเงินปนผล (ถามี) รับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไม ถูกตอง
(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน

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

การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ   ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) เมื่อผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติในการเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง
หรือ ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่
ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้ง     ผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน เวนแตสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสาร   หลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงาน        คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนิน
งานอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสาร   หลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางาน
ไดอยางตอเนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู 1222  ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120      โทรศัพท  0-2296-4763-90และ/หรือที่
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต กําหนดและ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินที่ผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตาง
ประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :

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

กองทนุเปดธนชาตหุน้ทนุเพือการเลยีงชพี

หน้า 5 / 18



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 :

ไมมี

หมายเหตุ :

-

8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ไมมี

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
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ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :

-

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

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ทั้งนี้ ในการขายคืนหนวยลงทุนดัง
กลาว ผูถือหนวยลงทุนตองศึกษาคูมือภาษีและกฏหมายที่เกี่ยวของใหเขาใจอยางระเอียด เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิประโยชนทาง
ภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชนทางภาษีใหครบถวนถูกตองตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ไมมี

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. หนวยลงทุนของ “กองทุนเปดธนชาตหุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ” ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด
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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

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 หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
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มีลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1. หนวยลงทุนของ “กองทุนเปดธนชาตหุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ” ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด

2. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

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

4. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

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

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

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

สิทธิในการรับเงินที่เกิดจากการขายคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุน

2. ชําระใหแกบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน (โอนการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น)

3. ชําระใหแกผูจัดการมรดกของผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือชําระใหแกทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควรในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกกรรม

4. ชําระใหแกบุคคลอื่นใดตามคําสั่งของศาล หรือตามคําสั่งของหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

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

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวย ลงทุน หรือเมื่อมีการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนดในหัวขอ วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจําโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก(SavingPlan) โดยทาง
ไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบใหโดยบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏ
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปน
รายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(2) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 15 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวย ลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นําหนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด
(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อใหผูถือหนวย
ลงทุนแนบพรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวย ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษี
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เงื่อนไขอื่น ๆ 
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
ดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนกอนที่จะเริ่มใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด
ทั้งนี้  สิทธิในการกําหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนเปนสิทธิของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนไม
สามารถรองขอรูปแบบที่แตกตางจากที่บริษัทจัดการกําหนดได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน 
“หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ที่อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ จะมีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้ เวนแตบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนจะกําหนดเปนอยางอื่น  
เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2
คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกัน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผู
รับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง  หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวย
ลงทุนไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะ
เวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ

กองทนุเปดธนชาตหุน้ทนุเพือการเลยีงชพี

หน้า 11 / 18



หนวยลงทุนในอนาคต  โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

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 บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น

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

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

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
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โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผู
ถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 

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

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

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

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
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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 :

-

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
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(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 :

22.1.1 เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :

(1) หากปรากฏวากองทุนเปดจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(2) เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน

(3) เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(5) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปน
การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน

(6) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน

22.1.2 ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได 

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและ
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การเสนอขายหนวยลงทุน 

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที 

22.1.3 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

(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

กองทนุเปดธนชาตหุน้ทนุเพือการเลยีงชพี

หน้า 16 / 18



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 โดยไมเก็บ
คาธรรมเนียมการขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน

2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจง
ตอบริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้
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ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
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

เมื่อไดดําเนินการตามหัวขอ “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

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