
 

 

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า (4) 

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 
กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 

TFIX-3M#2 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสาร
หนี ้3 เดือน#2 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทนุรวมนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของ   ผูล้งทนุ และผูล้งทุนยอมรบั
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได ้

 ในกรณีที่มีเหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือ 
ชีช้วน 

 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการ
กองทนุ ธนชาต จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดธนชาต  ตราสารหนี ้3 เดือน#2 ทัง้นี ้ผล
การด าเนินงานของกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จ ากดั 

 ในกรณีที่ผูล้งทุนไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดร้บั
อนมุตัิจากส านกังานและที่แกไ้ขเพิม่เติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างบรษิัทจดัการกองทนุรวมและผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้
รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม  หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้ หรือสั่งสบัเปล่ียนของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท  าใหบ้ริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง
ดา้นภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั 

 ผูล้งทนุสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุรวม ผ่านทางเว็บไซต ์บลจ.
ธนชาต https:// www.thanachartfundeastspring.com 

 ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคตและเมื่อมี
ขอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที ่15 สิน้สุดวนัที ่30 พฤศจิกายน 2564 
 

http://www.thanachartfund.com/


 

 

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 

 

จดัตัง้และจดัการโดย   
บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ธนชาต จ ากัด 

เสนอขายต่อผูล้งทนุทั่วไป 
 

มลูค่าโครงการ  5,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 500,000,000 หน่วย 

 

สถานทีต่ิดต่อซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั  

บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซมีิโก ้จ ากดั 

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

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน 

บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 
บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย เวลท ์ จ ากดั 

บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุเว็ลธ ์เมจิก จ ากดั 
บรษิิทพรูเด็นเชียล ประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย 
บรษิัท หลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา่ จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาตแต่งตัง้ 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์
 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 
 

(หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่3 พฤศจิกายน 2564) 
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ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2         

        

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า (4) 

 

หนังสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวม 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 

(Thanachart Fixed IncomeFund-3 Month#2: TFIX-3M#2) 
“ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทนุนีใ้นช่วงเวลา 3 เดือนได้  

ดังน้ันหากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบตอ่การลงทนุดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทนุจ านวนมาก” 

 การลงทนุในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทนุผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 
เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จาก
การลงทนุได ้

 ในกรณีที่มีเหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทนุอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

 กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบรษิัทจดัการ ดงันัน้ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 
จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิด
ธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 ไม่ไดข้ึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน ธนชาต 
จ ากดั 

 ในกรณีที่ผูล้งทุนไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดร้บัอนุมัติจาก
ส านกังานและที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างบรษิัทจดัการกองทุนรวมและ ผูถื้อหน่วยลงทนุที่จดัท า
ขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม  หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด  าเนินการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้ หรือสั่งสบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดที่ท  าใหบ้รษิัทจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียง
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มี
ลกัษณะเดียวกนั 

 ผูล้งทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซตบ์ลจ.ธนชาต 
https://www.thanachartfundeastspring.com 

ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 
และเมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที ่15 สิน้สุดวนัที ่30 พฤศจิกายน 2564 
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ลักษณะทีส่ าคัญ 
 

ชื่อกองทนุ กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 

อายุโครงการ ไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ 
วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม 

วันทีจ่ดทะเบียนกองทนุรวม 

21 กนัยายน 2549 

27 ตลุาคม 2549 
 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุ 

1. ประเภทของกองทนุ 

- กองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้

2. นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครฐั ที่มีคณุภาพ มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้
หรือเงินตน้สงู และหรือเงินฝากหรือหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้

ทั้งนี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี ้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร 
(Structured Note) 

3. ผลตอบแทนทีผู้่ลงทนุจะไดจ้ากเงนิลงทุน 

กองทนุไม่มีการจา่ยเงินปันผล ผูล้งทนุจะไดร้บัผลตอบแทนในรูปของก าไรส่วนเกินทนุ (Capital Gain) หากผูล้งทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ    
ณ ราคาที่สงูกวา่ราคาที่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เงินก าไรดงักลา่วที่ผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาไดร้บัจากการลงทนุในกองทนุรวมจะไดร้ับ
ยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทนุ 
 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีมี่การก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q: กองทนุรวมนีมี้จ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A : จ านวนเงินทนุของโครงการ เท่ากบั 5,000 ลา้นบาท  
 
Q: กองทนุรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใดผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
A: กองทนุรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรบั 
▪ กองทนุเป็นทางเลือกในการลงทนุใหแ้ก่ผูส้นใจลงทนุท่ีสามารถรบัความเส่ียงของตราสารหนีไ้ด ้โดยกองทนุจะน าเงินไปลงทนุในตรา
สารหนีท้ี่มีความมั่นคง โดยจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนที่มีคณุภาพ เช่น หุน้กู ้และหรือตราสารหนีภ้าครฐั เช่น พนัธบตัร



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2         

        

รฐับาล หรือเงินฝาก โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุสามารถลงทนุตอ่เนื่อง ลงทนุเพิ่มเติม หรือไถ่ถอนการลงทนุไดท้กุ ๆ ระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน 

▪ กองทนุเป็นทางเลือกส าหรบับคุคลธรรมดาที่ตอ้งการการลงทนุท่ีผลตอบแทนไม่เสียภาษี 
▪ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุนีอ้ยา่งนอ้ยเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

 
Q: ปัจจัยใดทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน 

A: ปัจจยัที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ ไดแ้ก ่
▪ ความเส่ียงจากการขาดทนุของราคาตราสารหนีท้ี่กองทนุลงทนุมีมลูค่าลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 
▪ ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงินตน้ของผูอ้อกตราสารแห่งหนี ้ไดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรอืตามเวลาที่ก าหนดไวซ้ึง่อาจท าใหผู้้
ลงทนุไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเท่าที่คาดหวงั 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงนิตน้หรือไม่ อย่างไร 

A: กองทนุนีไ้ม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 

Q: กองทนุรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A: วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทนุรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การขายหน่วยลงทนุ 

ตอ้งลงทนุขัน้ต ่า 1,000 บาท(ตัง้แต่วนัที่ 22 ตุลาคม 2553 จนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลง)และค านวณเป็นหน่วยลงทนุโดยใชจ้ านวน
เงินลงทนุหารดว้ยราคาหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) เช่น ผูล้งทนุซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยกองทุนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ราคา 12.7728 บาทต่อหน่วย และกองทุนนี ้ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ดงันัน้กรณีที่ลงทนุ 1,000 บาท ผูล้งทนุจะไดร้บัหน่วยลงทนุจ านวน 78.2913 หน่วย 

บรษิัทจดัการจะเปิดใหผู้ล้งทุนส่งค าสั่งซือ้และขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ 
บลจ.ธนชาต แต่งตัง้เพื่อซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนทุกก าหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3  เดือน โดยจะระบุวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้และ
ขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้และวนัท าการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจากตารางต่อไปนีใ้หผู้ล้งทนุทราบ  ในหนงัสือชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มลูส าคญัก่อนระยะเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

ส าหรับรอบระยะเวลาซือ้ขายหน่วยลงทุนในปี 2564 มีก าหนดการดังนี ้

วันรับค าสั่งซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้า 
 

วันท าการซือ้และขายคนืหน่วยลงทุน 
ของเดือนทีค่รบก าหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

5 – 9 กมุภาพนัธ ์2564 15 กมุภาพนัธ ์2564 

7 -11 พฤษภาคม 2564 17 พฤษภาคม 2564 
5 - 9 สิงหาคม 2564 (12 ส.ค.หยดุวนัแม่) 16 สิงหาคม 2564 

5 - 9 พฤศจิกายน 2564 15 พฤศจิกายน 2564 
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หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีช าระเงินดว้ย เช็คหรือดราฟตห์รือค าสั่งหกับญัช ีตอ้งสามารคถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบั

ที่ท  าการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่รบัค าสั่งซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทุนภายในวนัเดียวกับวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้  และบริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนที่
ไม่ไดส่้งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไวน้ี ้มีความประสงคท์ี่จะถือหน่วยลงทนุต่อไป 

2. กรณีวนัท าการรบัค าสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุล่วงหนา้และวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุในแต่ละรอบระยะเวลา
ประมาณ  3 เดือนตรงกับวนัหยุดท าการ บริษัทจดัการจะก าหนดใหว้นัท าการถัดไปเป็นวนัท าการรบัค าสั่งซือ้และขายคืน
หน่วยลงทนุล่วงหนา้และวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงวนัรบัค าสั่งซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้และวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือประกาศเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับ
ก าหนดการประมูลพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีข้องภาครฐัที่ก าหนดโดยหน่วยงานผูม้ีอ  านาจ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ข
รายละเอียดโครงการ และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนแลว้ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศล่วงหนา้ 7 
วนั ก่อนวันเปล่ียนแปลงหรือแจง้ให้ทราบโดยพลันในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินที่ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ 
สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการแต่งตัง้ 

 

ทัง้นี ้ผูส้นใจสามารถตดิต่อดว้ยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย ์หรือทางอินเทอรเ์น็ต ไดท้ี่ 
▪ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  

ที่อยู่: หอ้ง 902-908 ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2055-5801 
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website : http://www.thanachartfundeastspring.com 

▪ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท ์1770 
▪ หรือ ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืน ที่ บลจ. ธนชาตแตง่ตัง้ 

วิธีการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ  เงินสด ค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต ์สั่งจ่าย 

“บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 

ธ.ทหารไทยธนชาต  ราชด าร ิ  011-1-08829-0 

 “บัญชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต”   บญัชีกระแสรายวนั 

ธ.ธนชาต  ส านกัชิดลม  001-3-00417-4 

ธ.กรุงเทพ  เพลินจิต  205-3-03201-3 

ธ.กรุงศรีอยธุยา  เพลินจิตทาวเวอร ์  285-0-01087-9 
ธ.กสิกรไทย  ถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 

ธ.ไทยพาณิชย ์   ส านกัรชัโยธิน  111-3-03734-0 

ธ.ออมสิน  ราชประสงค ์  000-0-0004393-5 
 
โดยใช้ชุดช าระเงนิ Pay-in-slip เพื่อน าเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรือวิธีการอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการอนญุาต 

mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com
http://www.thanachartfund.com/


 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2         

        

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

กรณีปกต ิ
บรษิัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทุก ๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้ง
ส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในวนัและเวลาท าการที่บริษัทจัดการ
ก าหนดใหเ้ป็นวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจดัการจะระบวุนัเปิดรบั
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้และวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามรายละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ไดส่้งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรอบ มี
ความประสงคท์ี่จะถือหน่วยลงทนุต่อไป 
 
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ
บริษัทจดัการอาจเปิดใหบ้ริการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้ริการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะ
ติดประกาศดังกล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อน
เริ่มใหบ้รกิาร  รายละเอียดดงันี ้
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถแสดงความประสงคใ์หบ้ริษัทจัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ 
เพื่อขอรบัส่วนเกินมลูค่าเงินลงทุน (ส่วนก าไร) และหรือจ านวนเงินตามที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการ
อนญุาตในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
(รายละเอียดตาม โครงการกองทนุ ขอ้ 7 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
 
Q: กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บรษิัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุดงันี ้
▪ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

▪ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทนุ หากการสั่งซือ้ดงักล่าวจะมีผลใหผู้ล้งทนุรายนัน้ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือในกรณีที่ค  าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชนข์องกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหวัขอ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้ หรือสั่งสบัเปล่ียนของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดที่ท  าใหบ้รษิัทจัดการและหรือกองทนุภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้น
ภาษี หรือความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื่นทัง้ในและต่างประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั 

 

Q: กองทนุรวมนีมี้ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลือ่นก าหนดเวลาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A: กองทนุรวมนีม้ีขอ้ก าหนดดงันี ้
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การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไวแ้ลว้ไดเ้มื่อโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตุจ าเป็นที่ท  าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน ทรพัยสิ์นของ
กองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือกรณีราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทัง้นีเ้ล่ือนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการ 
(รายละเอียดตาม โครงการกองทนุ ขอ้ 10 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ) 
การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง : 
บริษัทจัดการจะไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได ้
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

 (1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
 (2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล   
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

  (ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 (3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุเฉพาะ

ราย  เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้
  (ก) บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

1)  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ 
     ฟอก เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย  

      3)  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ไดใ้ น

สาระส าคญั 
 (4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทนุรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรพัยแ์ละการคา้หลักทรพัยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลักทรพัยท์ี่เป็นหน่วย
ลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวม 
 (รายละเอยีดตาม โครงการกองทนุ ขอ้ 11 การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ) 

การหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 

เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิัทจดัการหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่ง
ขายคืนหรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนั
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ท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้
 

Q: กองทนุรวมนีก้ าหนดวิธกีารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ  สามารถขอรบั
หนงัสือชีช้วน คู่มือผูล้งทุน ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และ /หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด(ถา้มี) ไดท้ี่ ที่ท  าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือช่องทาง
อื่นที่บรษิัทจดัการอาจแจง้เพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าสั่งสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน และ /หรือเอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการก าหนด พรอ้มเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ
ก าหนด(ถา้มี) โดยน าส่งเอกสารดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 
(รายละเอียดตามโครงการกองทนุ ขอ้ 8 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 

 

Q: กองทนุรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A: กองทนุรวมนีก้  าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัการโอนไวด้งันี ้

       ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดย
สรุปวิธีการโอนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
▪ ผูโ้อนและผู้รบัโอนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนที่ส  านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ. ธนชาต) พรอ้ม เอกสาร
หลกัฐานตามที่นายทะเบียนก าหนด 

▪ ผูโ้อนหน่วยลงทนุจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด  
▪ ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้อนและ
ผูร้บัโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
ทางไปรษณียแ์ก่ผูโ้อนและผูร้บัโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสารครบถว้นตามที่ก าหนด 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
1. บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับขอ้จ ากัด
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการ
โอนหน่วยลงทุนดงักล่าว อาจท าใหบ้รษิัทจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้น
ภาษี หรือความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่น
ทัง้ในและต่างประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั 

(รายละเอียดตามขอ้ผกูพนั ขอ้ 13 สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทนุ) 
 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2         

        

Q: ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ได้จากช่องทางใด 

A : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกับมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนได ้โดย
บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการสดุทา้ยของเดือนใน หนงัสือพิมพ์ข่าวหุน้ ฉบบัวนั
ท าการถดัจากวนัท าการสดุทา้ยของเดือน  และจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุดในหนงัสือพิมพข์่าวหุน้ ฉบบัวนัท าการถัดไป  และสามารถติดตามไดท้ี่บริษัทจดัการ
ทางอินเทอรเ์น็ตที่ http:// www.thanachartfundeastspring.com หรือทางระบบโทรศพัท ์หมายเลข 0-2126-8399   

สิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

Q: กองทนุรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทนุรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
    โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุมีหนา้ที่มารบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการหรือ           

นายทะเบียนใหด้  าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  
     บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งเป็น
ผูด้  าเนินการดงักล่าวตามวรรคหนึ่ง  หรือใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวในนามบริษัทจดัการหรือ
นายทะเบียน 

     อนึ่ง บรษิัทจดัการไดป้ระกาศเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลกัฐานแสดงวทิธิในหน่วยลงทนุเป็น “สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
(Fund Book) ตัง้แต่ 30 สิงหาคม  2553 เป็นตน้ไป” 
(รายละเอียดตามขอ้ผกูพนั ขอ้ 14 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ) 

 
Q : ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร   
A :  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจ ากดัสิทธิในเรื่อง 

▪ การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม:ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่
เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ
บคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ใหม้ีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน 
ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

▪ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

▪ กองทนุรวมนีอ้าจไม่ไดร้บัการจดทะเบียนหากมีการจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้ลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

▪ กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน กรณีการเกิน
โดยเกิดจากการลงทนุเพิ่ม ทัง้นีโ้ดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

http://www.thanachartfund.com/
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Q:ในกรณีทีก่องทนุรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุน้ของบริษทัใดจะมีช่องทางและวิธีการทีผู้่ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนว
ทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงของบริษัทจัดการกองทนุรวมเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

A: ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ท  าการของบริษัทจดัการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ http://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ 

 

Q: กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธเีข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

A: กองทนุรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ โดย 
ผูล้งทุนสามารถ ติดต่อที่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากัด  โทรศพัท ์0-2126-8399 หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 
การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
ไม่มี 
 

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จ านวนกองทนุรวมทัง้หมด  
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทนุรวม 
A: ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
ลักษณะกิจการ 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนธนชาตจ ากัด (บลจ.ธนชาต) เดิมชื่อบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ออมสินจ ากัด(บลจ.ออมสิน) 
ก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแลว้จ านวน  100 ลา้นบาท เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่ไดร้ับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทจดัการกองทนุรวมจากกระทรวงการคลงัต่อมาไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์
ประเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคลปัจจบุนัด าเนินธุรกิจดา้นการจดัการกองทนุรวมกองทนุส่วนบคุคลและกองทนุส ารองเลีย้งชีพโดย
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ต่อมาไดเ้ปล่ียนชื่อเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมธนชาติจ ากัดเมื่อวนัที่  7 เมษายน 2542 และเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุธนชาติจ ากดัเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบนับรษิัทไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนธน
ชาตจ ากดัโดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ไป 

ทุนจดทะเบียน  

จ านวน  100,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็น   10,000,000     หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
เรียกช าระแลว้ 100,000,000     บาท เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2535 

 
ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้ในบรษิัทจดัการคิดเป็นรอ้ยละดงัต่อไปนี ้
1. บรษิัท พรูเด็นเชียล คอรป์อเรชั่น โฮลดิง้ส ์จ ากดั  รอ้ยละ 50.09999 
2. ธนาคารธนชาต รอ้ยละ 49.9 
3.    พรูเด็นเชยีล โฮลดิง้ส ์ลิมิเต็ด รอ้ยละ 0.00001 

http://www.thanachartfund.com/
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คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดงันี ้
   1. นายโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์  กรรมการ 
  3. นายไท เปง เบอรน์ารด์ เทีย   กรรมการ  

4. นายอนวุตัิร ์ เหลืองทวีกลุ  กรรมการ 

5. นายศรณัย ์ ภู่พฒัน ์   กรรมการ 

 

จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท  จ านวน 94 กองทนุ  (ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2564) 
มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทนุรวม  166,359,446,961.97บาท (ขอ้มลู ณ  30 กนัยายน 2564) 
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 

1. คณุโชติชว่ง ธีรขจรโชต ิ  ประธานคณะกรรมการ 
2. คณุวิศษิฐ ์ ชื่นรตันกลุ  กรรมการ 
3. คณุอ าพล โฆษิตาภรณ ์  กรรมการ 
4. คณุธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา  กรรมการ 
5. คณุวิภาสิร ิ เกษมศขุ   กรรมการ 
6. คณุสมสขุ สรุตันชยัการ  กรรมการ  

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A: รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน และ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณท์ างาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

นายวศิิษฐ์ ชื่นรตันกลุ 
 

- ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจ 
(การเงิน) สถาบนับณัฑติ 

- พฒันบรหิารศาสตร ์
- CISA 

- ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส   บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส 1  บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทนุ 2  บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทนุ 1  บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการ (วานิชธนกจิ)  IFCT                 
- เจา้หนา้ที่สินเชื่อบล. ภทัรธนกิจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ          
ฝ่ายตราสารหนี ้

นางสาววิภาสิร ิ เกษมศขุ 
 

- ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจ 
(การเงิน) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส   บลจ.ธนชาต 
- รกัษาการผูจ้ดัการกองทนุส่วนบคุคล
อาวโุส 2  บลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทนุธนาคารกรุงเทพจ ากดั
(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทนุบลจ.ธนชาต 
- เจา้หนา้ที่วเิคราะหก์ารลงทนุอาวโุส

บลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส          
ฝ่ายตราสารหนี ้
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณท์ างาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
นางรชันิภา พรรคพานิช 
 

- ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส   บลจ.ธนชาต 
- ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส 1  บลจ.ธนชาต 
- เจา้หนา้ที่บรหิารส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หวัหนา้ส่วนศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 
- ผูจ้ดัการกองทนุบลจ.ธนชาต 
- ผูช้่วยผูช้  านาญการธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส         
ฝ่ายตราสารหนี ้

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์รวมทัง้ต้องจัดให้มี
ข้อความว่า รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

A : ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ล าดับ บริษัท เบอรโ์ทรศัพท ์
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8000 
2 บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8852 
3 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  0-2680-1383 
4 บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส - ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2670-8649 
5 บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 0-2305-9000 
6 บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซมีิโก ้จ ากดั 0-2695-5555 
7 บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8954 
8 บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-3123 
9 บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 ต่อ 808 
10 ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 0-2299-8170 
11 บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5626 
12 บรษิัทฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอร ์จ ากดั 0-2763-7525 
13 บรษิัทหลกัทรพัยฟิ์นนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9233 
14 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 0-2680-5061 
15 บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั 084-903-2703 
16 บรษิัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีน่า จ ากดั 0-2690-4555 

 

หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตัง้ 
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จ ากดัโทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2055-5801 

รายชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์ 0-296-4763-90 
นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุดว้ย 
 

ช่องทางทีผู้่ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

ผูล้งทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั ธนาคารธนชาต หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.thanachartfundeastspring.com 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม 

1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk/Business Risk) คือ โอกาสที่ผูอ้อกตราสารแห่ง
หนีไ้ม่สามารถจ่ายช าระหนีไ้ดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาที่ก าหนดไว ้หรือความเส่ียงที่เกิดขึน้เนื่องจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทเอง โดยปัจจยัหลกัที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารนัน้ อาจประกอบดว้ย ประเภทของบรษิัท ขนาดของ
บริษัท โครงสรา้งเงินทุนและการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริหาร เป็นตน้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งถือเป็นรายไดห้ลกัส่วนหน่ึงจากการลงทนุ ทัง้นี ้กองทนุมีการปรบั
น า้หนักการลงทุนในตราสารหนีภ้าครฐั และภาคเอกชน โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการ
บรหิารความเส่ียง เช่น ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงินตน้ของผูอ้อกตราสาร และ /หรือ การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหนี ้หรือผูอ้อกตราสาร 

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) คือ โอกาสที่ราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของระดบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดทัง้นี ้บริษัทจดัการมีแนวทางในการบริหารความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบีย้โดยการวิเคราะหปั์จจยัที่เก่ียวขอ้งหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโนม้เศรษฐกิจ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงิน
การคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นตน้  เพื่อคาดการณแ์นวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และใชป้ระกอบการการตดัสินใจ
ลงทนุในตราสาร โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุและแนวโนม้อตัราดอกเบีย้ที่คาดการณไ์ว ้

 ในกรณีที่กองทุนใชก้ลยุทธก์ารลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอายุใกลเ้คียงกับอายุกองทุนโดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนในตราสาร
นัน้จนครบก าหนดอาย ุกลยทุธด์งักล่าวจะท าใหค้วามเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ต ่ามาก โดยหากเลือกใชก้ล
ยทุธน์ีเ้พื่อลดความเส่ียงของอตัราดอกเบีย้ กองทุนจะไม่ไดป้ระโยชนห์ากอตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์
ต่อมลูค่าของตราสารหนีน้ัน้ 

 ทัง้นี ้ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหนึ่งของความเส่ียงจากความผนัผวน 
ของราคาตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลกัการคือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เนื่องจากความผนัผวน
ของปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ค่าเงิน และอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  ในกรณีที่กองทุนกระจายการ
ลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจยัพืน้ฐาน ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุของตราสารดงักล่าว รวมทัง้การก าหนดสดัส่วนการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ จะท าใหก้องทนุมีความเส่ียงนีอ้ยู่ในระดบัต ่า 

3.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)คือ โอกาสที่ตราสารอาจขายไม่ไดต้ามราคาและเวลา 
ที่ต้องการ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปล่ียนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ

http://www.thanachartfund.com/
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ตดัสินใจลงทุน และติดตามการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและ
ความเส่ียงที่ก าหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ ท าใหก้องทนุมีความเส่ียงนีอ้ยู่ในระดบัต ่า 

ส าหรบักองทุนนี ้ไม่มีการเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จึงไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งขายตราสารที่ลงทุนเพื่อรองรบัการขายคืน และในกรณีที่กองทนุใชก้ลยทุธก์ารลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอายุใกลเ้คียง
กับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนในตราสารนั้นจนครบก าหนดอายุ กลยุทธ์ดังกล่าวจะท าใหม้ีความ
เส่ียงในดา้นนีต้  ่ามาก   

 
ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
2.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
2.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 
 

3 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
3.1  เป็นตราสารหนี ้ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร

พาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย 

3.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี ้
3.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
3.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอยีดตามแบบ

filing 
3.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกวา่หรือเทา่กบั 397 

วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 3.2.1 หรือ 3.2.2 ผูม้ี
ภาระผกูพนัตามราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
3.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเครดติฟองซิเอร ์

ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
3.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
3.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
3.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
3.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
3.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

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

ประเทศไทย 
3.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
3.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
3.2.3.9 บรษิัทหลกัทรพัย ์

3.3  เสนอขายในประเทศไทย  
3.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.5 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัท่ี
ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 

4 ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
(กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คู่สญัญาในฐานะผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนา
อยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 
4.1 reverse repo 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
5 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 4 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 
ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเขา้

เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักลา่ว  
    

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10% 
หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่นิติ

บคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บรษิัทเงินทนุ 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ีย ในรอบปี
บญัชี  เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมที่มอีายุ
โครงการนอ้ยกวา่ 1 ปีใหเ้ฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุท่ีอายุ



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2         

        

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ี MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 
 

โครงการคงเหลือนอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุท่ีมีอายุ
โครงการมากกวา่หรือเท่ากบั   1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงันี ้
2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มเีงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทนุรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทนุรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถงึตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะครบถว้น

ดงันี ้
2.3.1 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 25 % 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 Total SIP ซึง่ไดแ้ก ่  
4.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 5 ของสว่นที่ 1: อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อก

ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
4.2 ตราสารหนี ้ท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารท่ี

ต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade/ unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

หมายเหตุ: ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกั บ 
product limit 

 
ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 ตราสารหนี ้ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึง

ตราสารหนีภ้าครฐัไทย) 
    

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน ( financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีสิ้นทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรากฎในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนีสิ้นทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสิ้นทางการเงินตามงบการเงินล่าสุด
ดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหนีสิ้นทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลที่มีการ
เผยแพรเ่ป็นการทั่วไป 
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  
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 และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสิ้นทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผู้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี  credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อก
ตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บรษิัทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั บคุคล

ตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน 
CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนัน้ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
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(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน   2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

3 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่ เกิน  1 ใน 3  ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทัง้นีก้ารค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2         

        

ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการทีเ่รียกเกบ็ อัตราตามโครงการ* 
เรียกเก็บจริง 

2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วย ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วย ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่เกิน 53.50 บาทต่อ

หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย 
หรือตามอตัราที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

ตามที่จ่ายจรงิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการทีเ่รียกเกบ็ อัตราตามโครงการ* 
เรียกเก็บจริง* 

2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 0.856% 0.271% 0.096% 0.121% 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ รวมอยูใ่นค่าธรรมเนียม

การจดัการ 
รวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย รวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.009% 0.008% 0.011% 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 2.140% 0.280% 0.104% 0.132% 
ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามที่จ่ายจรงิ - - - 

 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
** รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) 
*** ค่าใชจ้่ายอ่ืนที่นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
 
 

  2561 2562 2563 
อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover ratio: PTR) 0.17 0.11 0.91 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืน 



200,821.85 100.00 200,821.85

200,821.85 100.00 200,821.85

11/02/2564 200,821.85 100.00 200,821.85

195.32

193.32

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 187.47

A* 0.81

AAA* 5.04

2.00

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

(55.01)

0.03
(55.04)

รวมทั้งสิ้น 200,821.85 100.00 200,962.16 100.00

หมายเหตุ    * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน (0.03)

สินทรัพย์อ่ืน 0.00
หนี้สินอ่ืน (0.03)

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 2.00 0.00

TISCOB - S/A ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 0.81 0.00

UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 5.04 0.00

เงินฝากธนาคาร 0.09

ประเภทออมทรัพย์ 0.09

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 176.66 0.09

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 99.94

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 99.94

CB21211A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 201,000.00 99.94

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2

รายงานการลงทุนในหลักทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืน

ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน



� ������ 30 ����ก��� 2563

ก��������������� �!� "��# 3 ��$��#2

 �����! ������&����

% NAV+,&-.���+ �-��&��ก&�.+/��� �!� 

99.93%200,821,848.33(ก) � �!� 8�- �9:��;&<� �!� 8�- �9�.��� <��

0.10%195,322.47(/) � �!� ������-� ���+�ก>"+���?��<�����#�/@#� ���-� ������A " $�B �C���������
��D�E,F��ก/E,F!����.��/E,F �B ��/E,F �B����&/E,F!&�ก"&��/E,F-#H�� <ก��

--(-) � �!� ���+�+������B-��+�.���$��J$���,.K������B���!�+� J&����:�F (Investment grade)

--(�) � �!� ���+������B-��+�.���$��J$���,.K������B��H�ก�.������B���!�+� J&����:�F (Investment grade)
" $�� �!� ���:+.:�F �Bก� ��������B-��+�.���$��J$�

100.03%201,017,170.80 �+

!��!.��!,�!�� (Upper Limit) ���B �C�����ก� -���.��<&����K�ก&�.+ (�) 15% /��+,&-.�� ���A!��!����



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 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2   

   
ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตัง้แต่ จดัตัง้ 

  
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทนุ 1 

  

31 ส.ค. 63  
ถึง 

 30 พ.ย. 63 

31 พ.ค. 63  
ถึง  

30 พ.ย. 63 

30 พ.ย. 62  
ถึง  

30 พ.ย. 63 

30 พ.ย. 60  
ถึง  

30 พ.ย. 63 

30 พ.ย. 58  
ถึง  

30 พ.ย. 63 

30 พ.ย. 53  
ถึง 

 30 พ.ย. 63 

27 ต.ค. 49  
ถึง  

30 พ.ย. 63 

TFIX-3M#21 0.07 0.17 0.60 1.08 1.22 1.90 2.08 

ดชันีมาตรฐาน2 0.26 0.50 1.32 1.89 3.30 3.30 3.53 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย 
(บาท) 

13.3597 13.3456 13.2882 12.9449 12.5802 11.0680 10.0000 

หมายเหต ุ:  
1รอ้ยละต่อปี 
2ดัชนีมาตรฐาน คือ ดัชนีพันธบัตรรฐับาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond 
Index) และดชันีตราสารหนีเ้อกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ในอตัราส่วน 1:1 
 
 
 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ 

ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทนุรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
 

 
 

 

 

ผลการด าเนินงาน "กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2" 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2   

ค าเตอืน/ขอ้แนะน า 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
น้ัน 

 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #2 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพยจั์ดการ
กองทุน ธนชาต จ ากัดจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #2 ทั้งนี ้ผล
การด าเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน #2 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 

 บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ธนชาต จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพยจั์ดการ
กองทุน  ธนชาต จ ากัด เช่นเดียวกันกับทีบ่ริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ิน
อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ(ถ้ามี) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ ประกาศต่างๆ 
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถก ากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ท าการของบริษัทจัดการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดการ http:// www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากส านักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
ถือหน่วยลงทุนทีจั่ดท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

 บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับ ผู้ลงทุนตามค า
จ ากัดความของกฎหมายหรือตามทีห่น่วยงานทีมี่อ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นี้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการ
พิสูจนท์ราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนมีหน้าทีแ่จ้ง
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจนท์ราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ 
รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามทีห่น่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที ่3 พฤศจิกายน 2564 
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ส่วนข้อมูลโครงการ 



 

 

ค าจ ากดัความ : 

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2   

กองทนุ กองทนุเปิด กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 

บรษิัทจดัการ หมายถงึ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  

ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ หมายถงึ บคุคลธรรมดาที่ไดร้บัความเห็นชอบใหเ้ป็นผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูต้ิดตอ่กบัผูล้งทนุ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บคุคลที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ แลว้แต่กรณี ของกองทนุรวม 

วนัท าการ  หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบรษิัทจดัการ 

วนัหยดุ หมายถงึ  
1. วนัหยดุท าการของบรษิัทหลกัทรพัยป์ระจ าปี ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
2. วนัท่ีบรษิัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือวนัท่ีบรษิัท
จดัการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุในกรณีที่ปรากฏเหตกุารณต์ามหวัขอ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  

3. วนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิัทจดัการหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัขอ้ การหยดุรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ หรือวนัท่ีบรษิัทจดัการตอ้งหยดุด าเนินการรบัค าสั่งซือ้คืนหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง 

4. วนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท าการของบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ หรือวนัหยดุอื่นใดที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

5 วนัท่ีบรษิัทจดัการหยดุซือ้ขายหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการ 

วนัท าการขายหน่วยลงทนุ  หมายถึง  ทุกก าหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3  เดือน โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัท าการขายหน่วย
ลงทนุและวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนา้ตามรายละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคัญ 

วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  หมายถึง  ทกุก าหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3  เดือน โดยบรษิัทจดัการจะระบวุนัท าการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทนุและวนัเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้ตามรายละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  หมายถึง ทกุก าหนดรอบระยะเวลาประมาณ3  เดือน ที่บรษิัทจดัการระบุวนัท าการ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิในหนงัสือ ชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ หมายถงึ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Fund Book) 
หรือรูปแบบอืน่ที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต หรือเหน็ชอบใหด้ าเนินการได ้



 

 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทนุใชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทนุบวกดว้ยคา่ธรรมเนียมในการขายหนว่ย
ลงทนุ (ถา้มี)  

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุใชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

บญัชีกองทนุ หมายถงึ บญัชีกองทนุเปิดที่บนัทึกจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

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

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิัทจดทะเบียน หมายถงึ บรษิัทท่ีมีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  

บรษิัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บรษิทัท่ีมีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการเป็นการทั่วไปท่ีผู้ท  าค าเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่
วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมรีาคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง หรือ
การจา่ยเงินซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งแทนการเพิ่มหรือลดจ านวน
หน่วยลงทนุ 

บรษิัทย่อย หมายถงึ บรษิัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทจ ากดันัน้  

กิจการ หมายถึง บรษิัทท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทท่ีมีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือ
บรษิัทมหาชน จ ากดั  

กลุ่มกิจการ หมายถงึ บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงิน
รวม 
หน่วย CIS หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วน
บคุคล 
หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้ 
1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์



 

 

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
CIS operator หมายถึง บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 
credit rating หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือที่จดัท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือ
สญัญา 
CRA หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน เวน้แต่ที่ก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
TSFC หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

regulated market หมายถึง ศูนยก์ลางที่จดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกัน
ได ้รวมทั้งใหข้อ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวกับตราสารนั้น โดยศูนยก์ลางดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท  า
หนา้ที่ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย  ์

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

มติพิเศษ  หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อ
หน่วยลงทนุซึ่งเขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงขา้งมาก  หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุน
ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย
ลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุนที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม:  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Thanachart Fixed Income Fund -3 Month#2   

1.3. ชื่อย่อ: TFIX-3M#2 

1.4. ประเภทโครงการ: กองทนุเปิด 

1.5. ประเภทการขาย: ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ: ไม่ก าหนด 

1.7. อายโุครงการ : - ปี - เดือน - วนั 

1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : - 

1.9. เงื่อนไข (อายโุครงการ) :  

       -ไม่มี- 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทุนทั่วไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ: 5,000,000,000 บาท 

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

2.3. มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย: 10 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ: 500,000,000 หน่วย 

2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก: 10 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก: 1,000.00 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป: 1,000.00 บาท  

2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน:  ไม่ก าหนด 
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2.9 จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : ไม่ก าหนด 

2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า :  ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 100 หน่วย 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัลดหรือยกเวน้ จ านวนหรือมลูค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 - 2.11 (ถา้มี) ทัง้นีเ้พื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกและเป็นประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยบรษิัทจะประกาศลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการ โดยจะปิดประกาศ ณ 
ที่ท  าการของบรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุลกัษณะพิเศษ  
การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือ
ทรัพยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นทีจ่ะลงทุน : 

3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีความมั่นคง โดยจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนีเ้อกชนที่มีคุณภาพ เช่น หุน้กู ้หรือตราสาร
หนีภ้าครฐั เช่น พนัธบตัรรฐับาล หรือเงินฝาก เพื่อใหก้องทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนใหแ้ก่ผูส้นใจลงทุนที่สามารถรบัความเส่ียงของ
ตราสารหนีไ้ด ้โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนสามารถลงทุนต่อเนื่อง ลงทุนเพิ่มเติม หรือไถ่ถอนการลงทุนไดทุ้ก ๆ ระยะเวลาประมาณ 3  
เดือน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2 

กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครฐั และหรือเงินฝาก ที่มีอายุใกลเ้คียงกับรอบระยะเวลาการ
ลงทนุในรอบนี ้โดยมีขอ้มลูเก่ียวกบัเป้าหมายการลงทนุของกองทนุ ดงันี ้

วนัรบัค าสั่งซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุล่วงหนา้ : วนัท่ี 5 – 9 พฤศจิกายน 2564 
เป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 0.20% ต่อปีของเงินลงทนุเริ่มแรกในรอบนี ้

ประเภททรัพยส์ิน 
ทีพิ่จารณาลงทุน 

 

TRIS FITCH 
อัตรา

ผลตอบแทน 
ของตราสาร 
โดยประมาณ   

(ต่อปี) 

สัดส่วน 
การลงทุน 

โดย 
ประมาณ 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่

ได้รับ 
จากการลงทุน    

(ต่อปี) 

ระยะเวลา
การลงทุน 

(โดย 
ประมาณ) 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย / ตั๋วเงินคลงั(1) - - 0.30% 100.00% 0.30% 

3 เดือน 
รวม    100.00% 0.30% 
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย(2)     (0.10%) 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บั (ต่อปี) 

  
  0.20% 

หมายเหต ุ
(1) แหล่งที่มาของขอ้มลู อตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร ณ วนัที่ 27 ตลุาคม 2564 
(2) ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนไดร้บัผลตอบแทน

สูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี ้ไม่เกินเพดาน
ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบใุนโครงการ 

(3) ตราสารและ/หรือสดัส่วนท่ีลงทุนอาจเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่น
แทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบไุวข้า้งตน้โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหรือตราสารอยู่ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได ้ 

(4) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดเ้ฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรกัษา
ผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงนัน้ตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 

(5) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบีย้ กฎหมายภาษีอากร และการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและ
การเขา้-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ เป็นตน้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุใหก้องทุนไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่โครงการกองทุนก าหนดไวไ้ด ้เช่น ท าใหอ้ายุโครงการกองทุนอาจจ าเป็นตอ้งขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว ้
หรือมีผลกระทบใหม้ลูค่าเงินลงทนุและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(6) หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสรา้ง/อัตราภาษีที่เก่ียว ขอ้งกับการ
ลงทนุในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที่โฆษณาไว ้และ/หรือบรษิัทจดัการ
อาจไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตามอตัราที่โฆษณาไว ้

 

 

 

 

➢ ผู้ลงทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไขผลตอบแทน และควำมเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน 

➢ หำกไมส่ำมำรถลงทุนใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวเ้นือ่งจำกสภำวะตลำดมกีำรเปลีย่นแปลงไป ผูถ้อืหนว่ยลงทุนอำจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตำมอตัรำ

ทีโ่ฆษณำไว ้

➢ สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรเสนอขำย ไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ธนชำต จ ำกดั  โทร 

0-2126-8399 หรอื ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) โทร 1770 หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุที ่บลจ.ธนชำต แตง่ต ัง้ 
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3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ: ตราสารแห่งหนี ้

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ: ไม่ม ี

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต่างประเทศ: ไม่มกีารลงทนุในต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี ) : 

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives): ไม่ลงทนุ 

3.7. การลงทนุในตราสารที มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note): ไม่ลงทนุ 

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ 

- กองทนุนีจ้ะลงทนุในตราสารท่ี มีอายใุกลเ้คียงกบัระยะเวลาการลงทนุในแต่ละรอบและ/หรือตราสารท่ี มีอายไุมเ่กินระยะเวลาการ
ลงทนุในแต่ละรอบ โดยจะถือสินทรพัยท์ี่ ลงทนุไวจ้นครบระยะเวลาการลงทนุในแต่ละรอบ (buyandhold) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) 
ดชันีพันธบัตรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) 
และดัชนีตราสารหนีเ้อกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ในอัตราส่วน 1 : 1  และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้
อย่างนอ้ยเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียน
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ัดดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาที่  ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได  ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ 
การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาที่ ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ :  

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครฐั ที่มีคณุภาพ มีความสามารถในการช าระดอกเบี ้ย
หรือเงินตน้สงู และหรือเงินฝาก หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) และตราสารหนีท้ี่มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปร  

(Structured Note)  
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ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี ้
รวมดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั  

• ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  

• ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  

• ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือมีการ
สิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 

ในกรณีที่การลงทนุของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่ไดร้บัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว 

3.12. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ : 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ : 

บรษิัทจดัการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้  เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชนต์่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใตแ้นวทางที่แกไ้ข เปล่ียนแปลงของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ดงักล่าว โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนการด าเนินการ ทัง้นี ้ในกรณี
ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยภายใตส้ถานการณน์ัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 

ส่วนที ่1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารหนี ้

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตั๋วแลกเงิน 

1.1.5  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

1.1.6  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้ามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
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2.  คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรพัยสิ์นท่ี บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้

2.1  ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
2.2  สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้  าเนินการ

ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตรา
สารได)้  

2.3  มีขอ้มลูเก่ียวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมี
ขอ้มูลราคาที่สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดังกล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถือไดซ้ึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอัน
เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน ดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2  ธนาคารออมสิน  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) 
ตามที่ระบไุวใ้นตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งินดว้ย 

 
ส่วนที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้
1. มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 - 

2.3 
2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทุนรวมดงักล่าว ตอ้งมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุใน

หน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง) 
2.1 มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได ้
2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค  านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ

กองทนุนัน้ 
2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค  านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบั

ทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
3. กรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วตอ้งไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์
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ส่วนที ่3 :  ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงันี ้

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1 – 9 
 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้

1.  คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิัทเงินทนุ 

1.3  บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

1.4  บรษิัทหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิัทประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.8  นิติบคุคลที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวิสาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 
2.  ตราสารท่ีใชใ้นการท า reverse repo  ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้

2.1  ตราสารภาครฐัไทย และตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(investment grade) 

2.2  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเ้งิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกูร้ะยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภาระผกูพนั ซึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
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2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่บรษิัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์(TSFC) เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่
เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น 

2.4  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจาก

การจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.5  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มลูราคาที่น่าเชื่อถือและอา้งอิ ง
ไดซ้ึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้

ดงักล่าวตามที่ CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อา้งอิงไดซ้ึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมีcredit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้

ดงักล่าวตามที่ CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยสิ์นอื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ่ง (3) ของประกาศ ที่ ทน.87/2558 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ        
ผูล้งทนุสถาบนัและกองทนุส่วนบคุคล ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558 

3.  ระยะเวลาการรบัช าระหนีข้อง reverse repo  ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
4.  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ตอ้งปฏิบตัิส าหรบัการลงทนุใน reverse repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี ้

4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 
4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซือ้ ณ วนัเริ่มตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวิธีการดงันี ้ 

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
ทัง้นี ้ราคาซือ้ = ราคาที่กองทนุช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัยห์รือตราสารตาม reverse repo 

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 
4.4.1  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ในกรณีที่มลูค่าหลักทรพัยห์รือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ตอ้งเรียกใหคู้่สญัญาโอน

กรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทนุ เพื่อใหม้ลูค่ารวมของ
หลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้และทรพัยสิ์นที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่
มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1  เวน้แต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3  ในกรณีที่ผลลพัธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่านอ้ยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่
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จ านวนใดจะต ่ากว่า และมีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสัญญาซึ่งไดก้ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงของ
คู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด  าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5  การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้  านวณดงันี ้
4.5.1  ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ี่กองทนุพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ 
4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สญัญาราย

เดียวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก หลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้
หรือทรพัยสิ์นท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6  discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรือ
ตราสารท่ีซือ้แลว้ 

 
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม

หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending) โดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้ง
เป็นบคุคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจ หรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and 

Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5 ธนาคารพาณิชย ์
1.6 บรษิัทเงินทนุ 
1.7 บรษิัทหลกัทรพัย ์
1.8 บรษิัทประกนัชีวิต 
1.9 กองทนุส่วนบคุคลที่มีมลูค่าทรพัยสิ์นของผูล้งทนุแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหนึ่ง (4) ของประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ  
2.  หลักทรพัยท์ี่ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
3.  การวางหรือเรียกหลกัประกนั บลจ. ตอ้งด าเนินการดงันี ้

3.1 ด าเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้ืมเพื่อเป็นประกนัการใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี ้
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภาระผกูพนั  
3.1.4 ตั๋ วแลกเงิน  หรือ  ตั๋ วสัญญาใช้เงิน ที่  TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋ วไม่ เกิน 270 วันนับแต่ 

วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น 
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3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
3.1.5.1 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น ( issue rating) หรืออนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตรา

สารหรือคู่สัญญา (issuer rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสาร
หรือคู่สญัญา (issuer rating) ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค  ้าประกัน 
(guarantor rating) อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
3.1.7 หนงัสือค า้ประกนัท่ี ธนาคารพาณิชย ์เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่มีรายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบาย

การลงทนุในตราสารทนุ กองทนุจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน 

3.2 ด าเนินการใหก้องทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให ้บลจ. สามารถ
บงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกันนัน้ได ้เวน้
แต่เป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม 
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงันี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงันี ้

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ีภาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่
ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น 

3.5.2.3 ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดงันี ้
3.5.2.3.1 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น (issue rating) หรืออนัดบัความน่าเชื่อถือของ       

ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา (issuer rating) อยู่ในอนัดับแรก โดยกรณีที่เป็นอนัดับความน่าเชื่อถือ
ของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา (issuer rating) ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกัน 
(guarantor rating) อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายมืและ
ใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและใหย้มืหลกัทรพัย ์

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ: ไม่ม ี
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3.14 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม: 

อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ: 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย ์หรือทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์ สินของกองทุนรวม ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ หรือประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุ ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลง
อตัราส่วนการลงทนุ บรษิัทจดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย 

 
ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่

กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ 
อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี ้
2.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
2.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็น
ประกนั  

ไม่เกิน 20% 
 
 
 
 

3 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
3.1  เป็นตราสารหนี ้ท่ีผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ

ธนาคารพาณิชยต์า่งประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

3.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี ้
3.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
3.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอยีดตาม

แบบfiling 
3.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกวา่หรือ

เทา่กบั 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 
3.2.1 หรือ 3.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามราสารดงักล่าวตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
3.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัท

เครดิตฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 

3.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
3.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
3.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ 
อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 
3.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
3.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย 
3.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
3.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
3.2.3.9 บรษิัทหลกัทรพัย ์

3.3  เสนอขายในประเทศไทย  
3.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.5 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 

4 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
(กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศที่คู่สญัญาในฐานะผูม้ีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national 
scale) 
4.1 reverse repo 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
5 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 4 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ 
อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว  
    

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรพัยสิ์นที่ลงทนุใน 

benchmark + 10% 
หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

 
ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ 
อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่

นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติิบคุคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ีย ในรอบปีบญัชี  
เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมที่มีอายโุครงการ
นอ้ยกวา่ 1 ปีใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุ
กองทนุ  
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ข้อ ประเภททรัพยส์นิ 
อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บรษิัทเงินทนุ 
1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ี MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุท่ีอายุ
โครงการคงเหลือนอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุท่ีมีอายุ
โครงการมากกวา่หรือเท่ากบั   1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงันี ้
2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มเีงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่

กองทนุรวมไดด้  าเนินการใหม้กีารรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้
ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุรวมสามารถ
ขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน 

2.3  total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถงึตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้
2.3.1 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 25 % 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 Total SIP ซึง่ไดแ้ก ่  
4.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 5 ของสว่นที่ 1: อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้

ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
4.2 ตราสารหนี ้ท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตรา

สารท่ีต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade/ unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

หมายเหตุ: ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ 
product limit 

 
ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 ตราสารหนี ้ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย) 
    

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสิ้นทางการเงิน (financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีสิ้น
ทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั
ไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี ้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยข้อมูลหนีสิ้นทางการเงินนั้นจะตอ้ง
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ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

เป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป 
 และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสิ้นทางการเงินตามที่เปิดเผย

ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุด  ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนั้นเป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment 
grade หรือไม่มี  credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่ อกองทุน
ภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้ 
เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคล
ดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บรษิัทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 

บคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ    
   CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนัน้ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
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ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน   2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

3 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทัง้นีก้ารค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย
การลงทนุ 
 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเม่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นที่ลงทุนมีคุณสมบตัิที่เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุ

ใหข้าดคณุสมบตัิในการเป็นทรพัยสิ์นที่กองทนุสามารถลงทนุไดอ้ีกต่อไป บรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรพัยสิ์นขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง

รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัท
จดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัท่ีทรพัยสิ์นนัน้ขาดคณุสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4  

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่ขาดคุณสมบตัิ หรือทรพัยสิ์นที่ขาดคุณสมบตัิมีคุณสมบตัิเปล่ียนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที่ไดจ้ าหน่ายทรพัยสิ์นนั้นออกไปหรือวนัที่ทรัพยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติแลว้แต่กรณี 
และใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

 ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลู
ตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน ์
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพิ่ม บรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ 

(2)  ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนด 
(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่

เกินระยะเวลาดงันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 
(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค  านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

(product limit) ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ตามส่วน



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน # 2                      16                                                                                                                                                       
 

ที่ 3 ในขอ้ 1  
(ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก)  

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจัดท ารายงานข้อมูล
เก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุได ้

 ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการตอ้ง
จดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าวและจดัส่ง
รายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุน้ของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่  4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) และ (3) แล้ว บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงันีด้ว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จ านวนที่เกินอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 

(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ทรพัยสิ์นเป็นหุ้นของ
บรษิัทจดทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทนัน้จนถึงหรือขา้ม
จดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้ 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุ ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2. โดยอนโุลม 
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้ 
(2) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 1(2) หรือขอ้ 2 วรรคหน่ึง (3) (ข) หรือบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชนต์่อผูล้งทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผู้
ลงทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านกังาน ผูถื้อหน่วยลงทุน 
และผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์งักล่าว  ทั้งนี ้ในการจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการแทน
ได ้

 
ส่วนที ่6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษั ทจัดการตอ้ง

ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลที่ท  าใหม้ีการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้

 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน # 2                      17                                                                                                                                                       
 

 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ

ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทนุของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจัดการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้ เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

 ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีวิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิม
ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคับ โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ  รวมทัง้เมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษิัท
จดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูถื้อหน่วยลงทุนทกุรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั 
และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บรษิัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม 
 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) : 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

- Internet  

- บรษิัทจดัการ 

- ไปรษณีย ์

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

5.2.1 วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วนและค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและค าขอใชบ้รกิารกองทนุรวม  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน#2” สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) และสามารถท าการ
สั่งซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งจะไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัที่บรษิัทจดัการ
จะจดัใหม้ีไว ้ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

5.2.2 วิธีการเปิดบญัชีกองทนุ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการ จะตอ้งด าเนินการเปิดบัญชีกองทุน พรอ้มกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในครั้ ง
แรกกบับริษัทจดัการก่อน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม” ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง
และชดัเจน และจะตอ้งลงลายมือชื่อในค าขอใชบ้รกิารกองทนุรวม และลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารส าคญัประกอบการขอใช้
บริการ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเ้ป็น
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หลกัฐานในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ และ/หรือ 
เพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีแสดงมตเิมื่อตรวจนบัมติส าหรบัการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วยลงทนุ  

5.2.3 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.3.1 บรษิัทจดัการ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตอ้งสั่งซือ้แต่ละครัง้เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ” ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน พรอ้มช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่บริษัทจดัการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่
มีบัญชีกองทุนสามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือ
เอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิตกิรรมในนามของนิตบิคุคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติม
ในอนาคตที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหบ้รษิัทจดัการทางโทรสารได ้โดยหลงัจากที่บรษิัทจดัการไดร้บัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้
เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งจ านวนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะส่งมอบส าเนาค าสั่ งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร 

5.2.3.2 ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งสั่งซือ้แต่ละครัง้เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าสั่ง
ซือ้หน่วยลงทุน” ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พรอ้มช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
เอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบคุคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื่น
ใดที่บริษัทจดัการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคตที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนทางโทรสารได ้โดยหลงัจากที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดร้บัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้เงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทั้งจ านวนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร 

5.2.3.3 ATM  

-ไม่มี –  

5.2.3.4 Tele-bank  

- ไม่มี –  

5.2.3.5 ไปรษณีย ์ 

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบเุป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งการสั่งซือ้แต่ละครัง้
ไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท และตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน” ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พรอ้มช าระ
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จ านวนใหบ้รษิัทจดัการ 

(2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน (โดยผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนเก็บส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนฉบับผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน) ดราฟต ์หรือหลกัฐานการโอนเงิน หรือหลกัฐานการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่
กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งใหบ้รษิัทจดัการทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน ตอบรบั  
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5.2.3.6 Internet  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุและไดข้อใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ตแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่เว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายใตร้ายละเอียด หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
5.2.3.7 หกับญัชี  

- ไม่มี - 

5.2.4 การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.4.1 บรษิัทจดัการ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการ สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด ค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์สั่งจ่าย 
วิธีการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ  เงนิสด ค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต ์สั่งจา่ย 

 “บัญชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต”                                   เลขทีบ่ัญชกีระแสรายวัน 
1. ธนาคารธนชาตจ ากดั (มหาชน)  ส านกัชิดลม  001-3-00417-4 
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากัด (มหาชน) สาขาเพลินจติทาวเวอร ์ 285-0-01087-9 
3. ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั (มหาชน)   ส านกัรชัโยธิน  111-3-03734-0 
4. ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน)     สาขาถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
5. ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน)   สาขาเพลินจติ    205-3-03201-3 
6. ธนาคารออมสิน    สาขาราชประสงค ์  000000043935 

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นบัญชีที่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุ เพื่อความสะดวกในการติดต่อไวด้า้นหลงัเช็คหรือดราฟตน์ัน้ดว้ย  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีที่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบตัิผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะแสดงขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปสาระส าคญั 

ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัท
จดัการ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้ับบริษัทจดัการไม่ได ้และ        
ผูส้ั่งซือ้ที่ไดท้  าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคืน
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ทั้งนี ้ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ย ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ ์ต่อเมื่อบริษัท
จดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์และไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้ และในกรณีที่
การช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่ วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น และจะด าเนินการส่งเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนแก่ผู้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

5.2.4.2 ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชี
ธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั โดยเช็คหรือดราฟต ์สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกัน
กบัท่ีท าการของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือ
ดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีที่สั่งซือ้และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต”  
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ก.ในกรณีที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ คือ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
“บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส านกัชิดลม 001-3-00417-4 
ข.ในกรณีที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอื่น ๆ ที่บรษิัทจดัการแตง่ตัง้  
“บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนั   เลขที่บญัชี  
1. ธนาคารธนชาตจ ากดั (มหาชน)  ส านกัชิดลม  001-3-00417-4 
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) สาขาเพลินจิตทาวเวอร ์ 285-0-01087-9 
3. ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั (มหาชน)   ส านกัรชัโยธิน  111-3-03734-0 
4. ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน)    สาขาถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
5. ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน)   สาขาเพลินจิต    205-3-03201-3 
6. ธนาคารออมสิน    สาขาราชประสงค ์  000000043935 

หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีที่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุ เพื่อความสะดวกในการติดต่อไวด้า้นหลงัเช็คหรือดราฟตน์ัน้ดว้ย  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีที่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบตัิผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะแสดงขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปสาระส าคญั 

ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิัท
จดัการ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้ับบริษัทจดัการไม่ได ้และ            
ผูส้ั่งซือ้ที่ไดท้  าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคืน
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ทั้งนี ้ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ย ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัท
จดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์และไดร้ับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้ และในกรณีที่
การช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น และจะด าเนินการส่งเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนแก่ผู้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

5.2.4.3 ATM  

-ไม่มี –  

5.2.4.4 Tele-bank  

-ไม่มี –  

5.2.4.5 ไปรษณีย ์ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น ค าสั่ งหกับญัชีธนาคาร ค าสั่งโอนเงิน หรือดราฟตท์ี่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ โดยสั่งจ่ายในนาม “บญัชีซือ้หน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” 
หรือบญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีที่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

5.2.4.6 Internet  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตที่เว็บไซดข์องบริษัทจัดการ สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยใชบ้ริการช าระเงินของ
ธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคาร ของธนาคารที่บริษัทจดัการก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซดข์อง
บรษิัทจดัการ  
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5.2.4.7 หกับญัชี  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดร้บัอนุมัติจากธนาคารใหใ้ชบ้ริการค าสั่งหกับัญชีเงินฝาก สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต โดยวิธีสั่งหกับญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารท่ีใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยสามารถดรูายละเอียดไดท้ี่เว็บไซดข์อง
บรษิัทจดัการ 

5.2.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตามที่สั่งซือ้และไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแลว้ ยกเวน้ใน
กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโค รงการที่ไดร้บัอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ไดร้บั
ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเต็ มตามจ านวนท่ีเสนอ
ขายครัง้แรกก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการปิดประกาศแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทราบที่ส านกังานของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนที่สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้
โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

ทั้งนี ้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผู้สั่งซือ้ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/
ใบก ากับภาษี(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก  

5.2.6 การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมด ในกรณีที่ปรากฏเหตกุรณีการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบยีนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ้ 
5.2.5  

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยไมม่ีดอกเบีย้ เป็นเชค็ขีดครอ่มสั่งจา่ยเฉพาะผูส้ั่งซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ 
ตามที่อยู่ที่ระบใุนค าขอใชบ้รกิารกองทนุรวม ภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

5.2.7 เงื่อนไขการขายหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่บรษิัทยตุิโครงการเนื่องจากหลงัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้ึง 35 ราย หรือขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้ึง 35 ราย แต่มีมลูค่าหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดต ่ากว่า 
50,000,000 บาท หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งหมดพรอ้มทั้งผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในช่วงดงักล่าว (ถา้มี) 
เป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ั่งซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ตามที่อยู่ที่ระบใุนค าขอใชบ้รกิารกองทนุรวม ภายใน 1 เดือน
นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืน
เงินและผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในช่วงดงักล่าว (ถา้มี) อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัรา
ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบรษิัทจดัการช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถว้น 
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก:  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

 บรษิัทจดัการ 
- ATM 
 Internet 
 ไปรษณีย ์
 ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนื 
 Tele-bank 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัและหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการ 
และ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยผูท้ี่สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคญัหรือหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ ค าขอใชบ้รกิารกองทนุรวมไดท้ี่ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัท
จดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัในเวลาท าการ  

บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทุกๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้ง
ส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัและเวลาท าการท่ีบรษิัทจดัการก าหนดให้
เป็นวนัส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนา้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น โดยบรษิัทจดัการจะระบุวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุล่วงหนา้และวนัท าการขายหน่วยลงทนุตามรายละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  

ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้ 

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนเงินแต่ละครัง้ไม่นอ้ยกว่า มลูค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน (ถา้
มี) โดยตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมใน
อนาคต ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พรอ้มช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนใหบ้ริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งลงลายมือชื่อในใบค าขอใชบ้รกิารกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอรม์หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานใน
การแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และ/หรือเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนบัมติส าหรบัการขอมติใดๆ จากผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(2) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่มีบญัชีกองทนุจะตอ้งขอเปิดบญัชีกองทนุ ตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 5.2.2  

(3) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุนสามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่น
ของทางราชการ หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบัได ้ 

(4) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เงินสด ค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการยอมรบั ทัง้นี ้การช าระเงินดว้ยเช็คหรือดราฟตห์รือค าสั่งหกับญัชี ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกันกับที่
ท  าการของบริษัทจดัการหรือสถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัท า
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การขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยเช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวจะตอ้งลงวันที่ก่อนหรือภายในวัน
เดียวกนักบัวนัท าการขายหน่วยลงทนุในแต่ละรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนและขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
ก. ในกรณีที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ คือ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
“บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี  
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  ส านกัชิดลม  001-3-00417-4  
ข. ในกรณีบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอื่นๆ ท่ีบรษิัทจดัการแต่งตัง้  
“บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี  
1.ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)   ส านกัชิดลม   001-3-00475-0  
2.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลินจติทาวเวอร ์  285-0-01087-9  
3.ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  ส านกัรชัโยธิน    111-3-03734-0  
4.ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนหลงัสวน   082-1-08292-7  
5.ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขาเพลินจติ    205-3-03201-3  
6.ธนาคารออมสิน    สาขาราชประสงค ์   000000043935  

หรือบญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นบญัชทีี่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และระบ ุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุ เพื่อความสะดวกในการติดต่อไวด้า้นหลงัเช็คหรือดราฟตน์ัน้ดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุไดภ้ายในวนัท่ีสั่งซือ้นัน้  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกับบญัชีที่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบตัิผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะแสดงขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปสาระส าคัญ  

(5) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่เป็นธนาคาร หากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยงัไม่มีบญัชีเงิน
ฝากกบัธนาคาร ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งขอเปิดบญัชีเงินฝากกับธนาคาร ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะโอนเงินที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน เขา้
บญัชีเงินฝากดงักล่าว  

(6) หลงัจากที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไดร้บัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้จ านวนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบส าเนาค า สั่งซือ้
หน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร  

(7) บรษิัทจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายในวนัและเวลาท าการที่บริษัทจดัการก าหนดใหส่้งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนา้ส าหรบัการเปิดขาย
หน่วยลงทนุในแต่ละรอบ โดยจะถือว่าเป็นค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของวนัท าการขายหน่วยลงทนุในแต่ละรอบ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาต
จากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน
ตามอตัราที่ก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 

6.2.2 วิธีการขายหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์ 

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด ้โดยระบเุป็นจ านวนเงินแต่ละครัง้ไม่นอ้ยกว่า มลูค่า
ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ (ถา้มี) และตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน พรอ้มช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จ านวนใหบ้รษิัทจดัการ  

(2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น ค าสั่งโอนเงิน ค าสั่ งหักบญัชีธนาคาร หรือดราฟต ์หรือวิธีการอื่นใดที่
บรษิัทจดัการยอมรบั ทัง้นี ้การช าระเงินดว้ยดราฟตต์อ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ภายในวนั
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ท าการขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยสั่งจ่ายในนาม “บญัชีซือ้หน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” หรือ
บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีที่รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

(3) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ (โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเก็บส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุฉบบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
ไวเ้ป็นหลกัฐาน) ดราฟต ์หรือหลกัฐานการโอนเงิน หรือหลกัฐานการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบคุคล (แลว้แต่กรณี) 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติมในอนาคตที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหบ้รษิัทจดัการทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรบั  

(4) บรษิัทจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์ภายในวนัและเวลาท าการ
ที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดใหเ้ป็นวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนา้ ส าหรบัการเปิดขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ เวน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นอย่างอื่น โดยจะถือว่าเป็นค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของวนัท าการขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบที่
บรษิัทจดัการประกาศก าหนด โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุ
ที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตาม
อตัราที่ก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาที่รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิัทจดัการเป็นอย่างอื่น ตามที่บรษิัทจดัการจะประกาศก าหนดต่อไป  

6.2.3 วิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

6.2.3.1 วิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านเครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine)  

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีรายละเอียดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการและ
ก าหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบตัิตาม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร  
6.2.3.2 วิธีการขายหน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต (Internet)  
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุ สามารถสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านอินเทอรเ์น็ตได ้ภายใตร้ายละเอียด หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
ขัน้ตอนวิธีการใชบ้รกิาร และภายในก าหนดเวลาในการขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด ดงันี ้ 
1. เงื่อนไขในการซือ้หน่วยลงทนุ  
1.1 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชบ้ริการสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใตก้ารจดัการของ บรษิัทจดัการ ผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต 

ที่เว็บไซตข์อง บริษัทจดัการ ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดส้มคัรใช้บรกิาร "thanachartfund online - กองทุนรวม" และ บริษัทจดัการ ไดอ้นุมตัิให้
ใชบ้ริการแลว้เท่านั้น (ผูท้ี่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" สามารถสมัครไดท้ี่หน้า homepage 
ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์อง บรษิัทจดัการหรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั)  

1.2 ในการสั่งซือ้ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์อง 
บริษัทจัดการ ใหค้รบถว้น โดยรายการสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ท  าผ่าน " thanachartfund online - กองทุนรวม" โดยใช ้
login name และ password ของผูใ้ชบ้ริการแลว้ จะถือว่ามีผลสมบูรณแ์ละผกูพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนหน่ึงว่าผูใ้ชบ้รกิารไดต้ิดต่อซือ้
หน่วยลงทนุกบั บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ดว้ยตนเอง  

1.3 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีท ารายการสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตภายหลงัเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวใ้นรายละเอียดโครงการ ในหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรือท ารายการสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนตรงกับ
วนัหยดุท าการ จะถือว่าการสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ มีผลในวนัท าการขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุถดัไป โดยบรษิัท
จดัการ จะใชเ้วลาของระบบเป็นเกณฑใ์นการรบัรายการดงักล่าว  

1.4 ผู้ใช้บริการที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต โดยช าระเงินค่าซือ้ดว้ยบริการช าระเงินของธนาคารพาณิชยท์าง
อินเทอรเ์น็ต หรือ ค าสั่งหักบัญชีเงินฝาก ภายหลังเวลาที่ บริษัทจดัการ ก าหนด ซึ่งท าให ้บริษัทจัดการ ไม่สามารถหักเงินค่าซือ้
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หน่วยลงทนุจากบญัชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยข์องผูใ้ชบ้ริการไดใ้นวนัท่ีสั่งซือ้ บรษิัทจดัการ จะถือว่าการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว
จะมีผลในวนัท าการซือ้หน่วยลงทนุถดัไป โดย บรษิัทจดัการ จะใชเ้วลาของระบบเป็นเกณฑใ์นการรบัรายการ ดงักล่าว  

1.5 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีท ารายการซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต ตอ้งด าเนินการใหธ้นาคารพาณิชยท์ี่ บรษิัทจดัการ ก าหนด สามารถหกั
เงินในบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อน าฝากเขา้บญัชีเงินฝากที่ บรษิัทจดัการ เปิดไวเ้พื่อรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ตามค าสั่ง
ซือ้หน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตของผูใ้ชบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้ริการเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการดงักล่าว ตามอตัรา
และเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนดบวกดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี)  

1.6 ในการท ารายการสั่งซือ้หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตนี ้บริษัทจัดการ จะถือหลักฐานในการท ารายการตามที่
ปรากฎ ในระบบรบัค าสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ เป็นหลกัฐานอา้งอิงในการท ารายการที่สมบูรณ ์โดยใบ
ยืนยนัการท ารายการท่ีสั่งพิมพผ่์านเครื่องพิมพข์องผูใ้ชบ้รกิาร เป็นเพียงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้และไม่ใช่หลกัฐานในการ
ท ารายการอย่างสมบรูณ ์ 

1.7 ในกรณีที่เกิดเหตขุอ้ผิดพลาดในการใหบ้รกิารหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของ บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการ ขอสงวน
สิทธิที่จะยกเลิกการใหบ้รกิารสั่งซือ้ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตนีเ้ป็นการชั่วคราว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการ จะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็  

1.8 บริษัทจดัการ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบ้ริการสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตนีเ้ป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร โดยจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการก่อนการด าเนินการดังกล่าว ณ ที่ท  าการของ
บรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและบนเว็บไซตข์อง บรษิัทจดัการ  

ทัง้นี ้หากบรษิัทจดัการ จะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการสั่งซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่าน
ส่ืออินเทอรเ์น็ต เช่น การเปล่ียนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอร์ เน็ต เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน ์หรือลดความเส่ียงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้ริการดงักล่าวล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ที่ที่ท  าการทุกแห่งของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

6.2.3.3 วิธีการขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุน สามารถสั่งซือ้หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทางโทรศพัทไ์ด ้ภายใตร้ายละเอียดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข  
ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริษัทจัดการจะก าหนดขึน้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใชบ้รกิารและ
ก าหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบตัิตาม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร  

โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุน
ผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีใชบ้รกิารตามที่จ่ายจรงิ  

6.2.4 เงื่อนไขอื่นๆ ในการขายหน่วยลงทนุ  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น
ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้บริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหักกลบกันก็ได ้ทั้งนี ้         
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดส่้งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนา้ตามที่บรษิัทจดัการก าหนด และผูส้ั่งซือ้ที่ไดท้  าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและได้
ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บั
อนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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(2) บรษิัทจดัการจะถือวา่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุไดร้บั เป็นค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุท่ีสมบรูณ ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการไดเ้รียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หรือวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจัดการยอมรบั หรือไดร้บัเงินโอน หรือไดร้บัเงินจากการน าฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตก้าร
จดัการของบรษิัทจดัการเขา้บญัชีซือ้หน่วยลงทนุหรือบญัชีเงินฝากของกองทนุนีอ้นัเกิดจากการหกักลบของบรษิัทจดัการ และไดร้บั
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้จ านวนแลว้  

(3) ในกรณีที่การช าระเงินดว้ยค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่ งซือ้หน่วย
ลงทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุแกผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟตน์ัน้
คืนแก่ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดร้บัเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ  

(4) บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามที่สั่งซือ้และไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งจ านวนแลว้ ยกเวน้ใน
กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัท่ีไดร้บัค าสั่งซือ้
หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้ ทั้งนี ้ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียนท่ีจดทะเบียนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละรอบ บรษิัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการปิดประกาศแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบท่ีบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทนุที่สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็
ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 หรือ ข้อ 6.2.3 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรร
ทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือโดยน าเขา้ฝากในบัญชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้
สั่งซือ้ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทจดัการหรือโดยใหผู้ส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นผูม้อบใหภ้ายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุนัน้  

(5) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะด าเนินการในวนัท าการถดัจากวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนจ านวนนั้น และสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการซือ้หน่วย
ลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากับภาษี แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียห์รือใหผู้ส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให ้ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่บริษัทจดัการ
จะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอื่น  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจากหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนญุาต หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการได ้ตามรายละเอียดในขอ้ 15 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ”  

(6) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการใชสิ้ทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกาศ
หยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุชั่วคราว ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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(7) บริษัทจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดงักล่าวจะมีผลใหผู้ล้งทุนรายนัน้ถือหน่วยลงทุน
มากกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือในกรณีที่ค  าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์อง
กองทนุรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหวัขอ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ  

(8) กรณีผูข้ายคืนหน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ ์และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการ
ไม่สามารถใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขายหน่วย
ลงทนุดงักล่าว ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

(9) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงวันเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนา้ และวันท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบ้ริการดังกล่าวล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(10) บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลง
ทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ที่ที่ท  าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(11) บรษิัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซือ้หน่วยลงทนุ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการ
ดังกล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหนา้ 15 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลง ที่ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- ATM 

- Internet 

- Tele-Bank 

- บรษิัทจดัการ 

- ไปรษณีย ์

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรบั “ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไดท้ี่ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุวนัในเวลาท าการ และสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการต่อไปนี้ 

7.3. วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

-  แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 

-  แบบอตัโนมตัิ 
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7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

7.4.1. แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 

บรษิัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุ ๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุตอ้งส่ง
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาท าการที่ บริษัทจัดการ
ก าหนดใหเ้ป็นวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบรษิัทจดัการจะระบุวนัเปิดรบั
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้และวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามรายละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนที่ ไม่ไดส่้งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ ก าหนดในแต่ละรอบ มี
ความประสงคท์ี่ จะถือหน่วยลงทนุต่อไป 

ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้

7.4.1.1 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนเงินที่ตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีตอ้งการจะขายคืน อย่างใดอย่างหน่ึงแต่ละครัง้ไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้มี)โดยตอ้งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคตให้
ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน และสามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิัทจดัการเป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี ้ลายมือชื่อในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอรม์หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรม
ของผูถื้อหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการ และ/หรือเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถื้อหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนบัมติ
ส าหรบัการขอมติใด ๆ จากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(2) ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทนุประเภทบุคคลธรรมดา จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่น
ของทางราชการที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแสดงเอกสารส าคญัที่แสดงถึงการท า
นิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) ที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรบัหรือก าหนด
เพิ่มเติมในอนาคตต่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่ส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทางโทรสาร จะตอ้งส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของ
ทางราชการ หรือเอกสารส าคญัแสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบคุคล (แลว้แต่กรณี) ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือเอกสาร
อื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ใหบ้ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทาง
โทรสารดว้ย 

หลงัจากบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุไดร้บัค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบส าเนาค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานยกเวน้ในกรณีที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทางโทรสาร 

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่ส่งค าสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาท าการที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดใหเ้ป็นวันเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหนา้ ส าหรบัการเปิดรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในแต่ละรอบ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นอย่างอื่น โดยใชร้าคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วย
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ลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามอตัราที่ ก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคารบัซือ้
คืน หน่วยลงทนุดงั กล่าวเป็น ราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

7.4.1.2 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ดโ้ดยระบุเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งการไดร้บัจากการขาย
คืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครัง้ไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถา้มี) และตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอรม์ “ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที บรษิัทจดัการ
ยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคตใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ (เฉพาะส่วนตน้ฉบบัส าหรบัการน าส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั โดย        
ผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บส าเนาฉบับส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ขา้ราชการหรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผูส้ั่งซือ้ประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแนบเอกสารส าคัญแสดงถึงการท านิติ
กรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรบัรอง หนงัสือมอบอ านาจกระท าการและหนังสือบริคณหส์นธิของนิติบุคคลนั้น หรือ
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ใหบ้ริษัทจดัการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ทั้งนีบ้ริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุท่ี ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดงักล่าวครบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน 

(3) บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ทางไปรษณียใ์นวนั
ท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการไดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วยลงดงักล่าวทางไปรษณียโ์ดยใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที่ ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณหกัดว้ยคา่ธรรมเนียมในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามอตัราที่ก าหนดไว ้(ถา้มี) และราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นราคาที่รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์

7.4.3 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

7.4.3.1 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านเครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ(Automatic Teller Machine) 

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดใหใ้ชบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและ
ก าหนดเวลาในการใชบ้ริการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบและปฏิบตัิตาม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเริ่มใหบ้รกิาร 

7.4.3.2 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทนุ สามารถขอใชบ้รกิารขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านอินเทอรเ์น็ตไดโ้ดยสามารถดรูายละเอียด
ไดท้ี่เว็บไซดข์องบรษิัทจดัการก าหนด  ดงันี ้

1. เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน 

1.1 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการผ่านส่ืออินเทอรเ์นต็ที่
เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ตอ้งเป็นผู้ที่ไดส้มัครใชบ้ริการ "thanachartfund online กองทุนรวม" และบริษัทจัดการไดอ้นุมัติใหใ้ช้
บริการแลว้เท่านั้น (ผูท้ี่ยังไม่เคยสมัครใชบ้ริการ "thanachartfund online กองทุนรวม" สามารถสมัครไดท้ี่หนา้ homepage ตาม
ขัน้ตอนท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการหรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั) 

1.2 ในการขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต ผู้ใชบ้ริการตอ้งปฏิบตัิตามขั้นตอนตามที่ก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์อง 
บริษัทจัดการให้ครบถว้น โดยรายการขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ท  าผ่าน "thanachartfund online กองทุนรวม" โดยใช ้
login name และ password ของผูใ้ชบ้รกิารแลว้ จะถือว่ามีผลสมบรูณแ์ละผูกพนัผูใ้ชบ้รกิารเสมือนหนึ่งว่าผูใ้ชบ้รกิารไดต้ิดต่อขาย
คืนหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง 
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1.3 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีท ารายการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตภายหลงัเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข
ที่ ระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการ หวัขอ้การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือท ารายการขายคืน หรือสบัเปล่ียนตรงกบัวนัหยดุท าการ จะถือ
ว่าการขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนั้น มีผลในวนัท าการรบัซือ้คืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนถัดไปโดย บริษัทจดัการจะใช้
เวลาของระบบเป็นเกณฑใ์นการรบัรายการดังกลา่ว 

1.4 ในการท ารายการขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตนี ้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการตามที่ 
ปรากฎในระบบรบัค าสั่งขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ เป็นหลกัฐานอา้งอิงในการท ารายการท่ีสมบรูณโ์ดยใบ
ยืนยนัการท ารายการที่สั่งพมิพผ่์านเครื่องพิมพข์องผูใ้ชบ้รกิาร เป็นเพียงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้และไม่ใช่หลกัฐานในการ
ท ารายการอย่างสมบรูณ ์

1.5 ในกรณีที่เกิดเหตุขอ้ผิดพลาดในการใหบ้ริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบ้ริการขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตนี ้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ ทัง้นีบ้รษิัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

1.6 บริษัทจดัการ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบ้ริการขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตนี ้เป็นการชั่วคราว
หรือถาวร โดยจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนการด าเนินการดงักล่าว ณ ที่ท  าการ
ของบรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและบนเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทัง้นีห้ากบริษัทจดัการจะมี
การเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต เช่น 
การเปล่ียนแปลง และหรือเพิ่มเติมวนัเวลา วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชนห์รือลดความเส่ียงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าวล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีที่ท  าการทกุแห่งของ บรษิัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.4.1.3.3 วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทางโทรศพัทไ์ดภ้ายใตร้ายละเอียดหลกัเกณฑเ์งื่อนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้
บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัทท์ี่บรษิัทจดัการจะก าหนดขึน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นีเ้มื่อบริษัทจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารดังกล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัโดยจะติดประกาศดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 

โดยบรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถา้มี) จากผูถื้อหน่วยลงทนุท่ี ใชบ้รกิารตามที่จ่ายจรงิ 

(1) ในกรณีที่บริษัทจดัการไดร้บัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืน
ของ ผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัท
จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดย้ื น “ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” ไวท้างโทรศพัทห์รือ
สามารถติดต่อไดท้ี่บรษิัทจดัการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุจะสมบรูณต์่อเมื่อไดร้บัการอนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อน 

(2) บรษิัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดม้ีค  าสั่งขายคืนไวโ้ดย บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะท าการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงินบาทใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเท่านัน้เป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนหรือโดยน าเงินค่าขายคืนดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามที่ ผูถื้อ
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หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วห้รือโดยใหผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบใหห้รือด าเนินการหกักลบ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคท์ี่จะน าเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนั
ท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการขอผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะช าระเงินใหผู้ข้ายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการผ่อนผนั หรือภายใน
เวลาที่ส  านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดไวใ้นค าสั่งผ่อนผนั 

(ข) บรษิัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตามหวัขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
คืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

(ค) บรษิัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามหวัขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทนุหรือการหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

(3) การลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซือ้คืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ จะท าในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวน
นัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากับภาษี(ถา้มี) ใหแ้ก่     
ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียห์รือวิธีอื่นใดที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหด้ าเนินการไดภ้ายใน 5 วันท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ (เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอื่น) 

ทัง้นีบ้รษิัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. อนญุาต 
หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการไดต้ามรายละเอียดในขอ้ 15 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” 

(4) ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุได ้และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตก
ลงที่จะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชนจ์ะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุก าหนด 

(5) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปีบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

(6) กรณีผูข้ายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณแ์ละหรือไม่ชัดเจน และบริษัท
จดัการไม่สามารถใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด  าเนินการขายคืน
หน่วยลงทนุดงักล่าว 

(7) ในกรณีที่ค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบญัชีกองทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทนุเหลือนอ้ยกว่า 100 หน่วย (เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอื่น) หรือในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินที่ตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทุน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ(ถา้มี) ท่ีปรากฏในบญัชี
กองทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุที่บนัทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงวันเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้ และวนัท า การรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแ์กก่องทนุโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
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รายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ที่ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(9) บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดย
ไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิาร
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลงที่ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.4.2 แบบอตัโนมตั ิ

บรษิัทจดัการอาจเปิดใหบ้ริการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ทัง้นีเ้มื่อบริษัทจดัการจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะ
ติดประกาศดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อน
เริ่มใหบ้รกิาร รายละเอียดดงันี ้

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุสามารถแสดงความประสงคใ์หบ้ริษัทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ
เพื่อขอรบัส่วนเกินมลูค่าเงินลงทุน (ส่วนก าไร) และหรือจ านวนเงินตามที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบุหรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการ
อนญุาตในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิโดยมีเงื่อนไขดงันี ้

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีความประสงคใ์หบ้ริษัทจัดการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพื่อ
ขอรบัส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจ านวนเงินตามที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบุหรือตามกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการอนุญาตใน
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิจะตอ้งตกลงมอบอ านาจหรือมอบหมายใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในบันทึกขอ้ตกลงระหว่างบริษัทจัดการและผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดพรอ้มเอกสาร
ประกอบ (ถา้มี) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกหรืออย่างน้อย 30 วันล่วงหนา้ก่อนวันรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่างอื่น 

(2) บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิในมลูค่าเท่ากับส่วนเกินมลูค่าเงินลงทุน และหรือจ านวนเงินตามที่       
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบุหรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  โดยจะใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิเป็นเกณฑใ์นการค านวณส่วนเกินมลูค่าเงินลงทุน 
และหรือจ านวนเงินตามที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบุหรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการอนุญาตในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิของกองทุน ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหนา้ 15 วนั ที่ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีความประสงคท์ี่จะยกเลิกการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิสามารถแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรให้
บรษิัทจดัการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิครัง้ถดัไป ทัง้นี ้การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวจะอยู่ภายใตเ้งื่อนไขในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ ”การหยดุขายหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ” 

(3) บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมลูค่าเงินลงทุน ในกรณีที่การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในบญัชีกองทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุมีจ านวนนอ้ยกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขัน้ต ่า (ถา้มี) 

(4) เมื่อบริษัทจดัการไดร้บัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิในมลูค่าเท่ากับส่วนเกินมลูค่าเงินลงทนุ และหรือจ านวนเงินตามที่ผูส้ั่งซื ้อ
หน่วยลงทุนระบุหรือตามกรณีอื่นใดที่บรษิัทจัดการอนุญาตในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิแลว้ นายทะเบียนจะออก
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และจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากับภาษีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักล่าว เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดหรือ
อนญุาตเป็นอย่างอื่น 

ทัง้นีบ้รษิัทจดัการจะช าระเงินที่ไดจ้ากการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักล่าว เป็นเงินบาทใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเท่านัน้ โดย
สั่งจ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุน หรือโดยน าเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่
บญัชีที่ ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์วห้รือโดยใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นผูม้อบใหภ้ายใน 5 วนัท า
การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการขอผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ บรษิัทจดัการจะช าระเงินใหผู้ข้ายคืนหน่วยลงทนุภายในหา้วนัท าการนบั
แต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าว ตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั 

(ข) บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
คืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” 

(ค)บรษิัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงวนัเวลาท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชนแ์ก่กองทนุโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าว 
ล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ที่ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน
ที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิวิธีการช าระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และติดประกาศ
รายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานที่ ติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คืน : ทกุ 3 เดือน 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน : 

บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทกุๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนโดยบริษัทจดัการจะระบุวนั
เปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้ และวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามรายละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุก าหนดรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทัง้นี ้ ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งส่งค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดย
บริษัทจดัการจะระบุวนัเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้ และวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามตามรายละเอียดในหนงัสือชี ้
ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดร้บั
หลงัระยะเวลาการรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้ 
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7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ : 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

- บรษิัทจดัการ 
- ตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรบัหนังสือชี ้
ชวน คู่มือผูล้งทุน ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด(ถ้ามี) ไดท้ี่ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการอาจ
แจง้เพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
อื่นใดที่ บริษัทจดัการก าหนด พรอ้มเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด(ถา้มี) ส าหรบัทุกกองทุนที่เปิด
บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยน าส่งเอกสารดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื ้อ
คืนหน่วยลงทนุ และสามารถด าเนินการไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้

1.  ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี ้โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงิน
ที่ไดจ้ากการเลิกกองทนุของกองทนุรวมอื่น เพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนีด้ว้ยวิธีหกักลบ สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ด ้ตามวิธีการในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ไม่รวมถึงวิธีการขายหน่วยลงทนุตามหวัขอ้ “วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ าโดยวิธีหกัเงิน
จากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan)” (ถา้มี) โดยบรษิัทจดัการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ 

2.  ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนนีเ้พื่อน าเงินที่ไดบ้างส่วนหรือทัง้หมดจากการขายคืน ไปช าระเป็นค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นดว้ยวิธีหกักลบ สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพื่อขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนนี ้โดยระบุเป็น
จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยที่ตอ้งการสบัเปล่ียน อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่นอ้ยกว่าจ านวนขัน้ต ่าในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
ไดต้ามวิธีการในหวัขอ้การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจดัการจะน าฝากเงินที่ได้
จากการขายคืนดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอื่นใหต้ามความประสงคข์อง
ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

3.  ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะน าเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทนุ ตามหวัขอ้การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม หวัขอ้การด าเนินการของ
บริษัทจดัการเมื่อเลิกโครงการ หรือหวัขอ้การช าระบญัชีกองทุนรวมและวิธีการเฉล่ียคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ 
ตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนนีไ้ปช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดว้ยวิธีหักกลบ 
สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยที่ตอ้งการจะสบัเปล่ียน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่นอ้ยกว่า
จ านวนขัน้ต ่าในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะน าฝากเงินท่ีไดด้งักล่าวเขา้บัญชีเงินฝากที่บรษิัทจดัการเปิด
ไวเ้พื่อรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นใหต้ามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดส้ั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือเงินที่
ไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ และ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรบัค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ค  าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมหรือ   ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหวัขอ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ และ/หรือตามหวัขอ้การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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หากบริษัทจัดการจะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่ เก่ียวข้องกับ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เช่น การ
เปล่ียนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเพื่อ
ประโยชน ์หรือลดความเส่ียงแก่กองทนุโดยรวม บรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าวล่วงหน้า 15 วนั ก่อนวนั
เปล่ียนแปลง ที่ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 
 
9. การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ : 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น
อื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขั้นตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้
ด าเนินการได ้และขัน้ตอนท่ีก าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้รงิและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 

 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไวแ้ลว้ไดเ้ฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี ้โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
ทัง้นีก้ารเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
(1) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดร้บัการ

ผ่อนผนัจากส านกังาน 
(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3) แจง้การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐาน

การได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแล
ผลประโยชนใ์หส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชนด์ าเนินการ
ดงักล่าวแทนก็ได ้

(4) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ใหบ้ริษัทจัดการ
กองทนุรวมรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 
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11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง : 
1.  บริษัทจดัการจะไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได ้

เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
 (1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
 (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล   
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

   (ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี ้
 (ก) บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้ 

1)  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
     ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย  

      3)  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดกา รของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรพัยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1. และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยุดรบัค าสั่งซือ้ค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค  าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืน หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย

พลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1 (1) (2)   หรือ (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยุด
รบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืน หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย 

 (2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และ
รายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั 

 (3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน หน่วยลงทนุตาม
ขอ้ 1 (1) (2)  และ (4)  เกิน 1 วันท าการ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่ งซือ้ ค าสั่งขายคืน 
ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 (ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการ

สดุทา้ย ก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ทราบถึงการเปิดขายหรือรบัซือ้คืนลงทนุ ตลอดจน

เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนื หน่วยลงทนุดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย หรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ไดร้บั
มาแลว้ หรือหยุดดรบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได ้
3. บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้หรือหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือ

ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูดู้ แลผลประโยชนย์งัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกูตอ้ง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี่ไดม้ีค  าสั่งซือ้หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุทราบโดยพลนั 

 
12. การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่ง
ขายคืนหรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน วนัท า
การติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 
13. เงือ่นไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลที่ซือ้หน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้ หรือสั่งสบัเปล่ียนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที่ท  าใหบ้ริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษีหรือความ
เส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศ
ที่มีลกัษณะเดียวกนั 

3. บรษิัทจดัการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดงักล่าว อาจท าใหบ้ริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษีหรือ
ความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั 

 
14. การจ่ายเงนิปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ : 
 

 
 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน # 2                      38                                                                                                                                                       
 

15. คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ ประมาณการไดท้ี่ เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 

ไม่เกินรอ้ยละ 2.140 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ โดยเป็นการ
คิดค่าธรรมเนียมส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุนั้นจนถึงวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วย
ลงทนุ ของรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถดัไป 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่ สามารถประมาณการไดซ้ึ่งเรียกเก็บจากกองทุน ท่ี ระบุไวใ้นโครงการและหนงัสือ       
ชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมในทกุกรณีจะไม่เกินรอ้ยละ 2.140 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนณสิน้วนัท าการ
ถดัจากวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน โดยเป็นการคิดค่าธรรมเนียมส าหรบัระยะเวลาตั้งแต่วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้และ
ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ จนถึงวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ ของรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถดัไป 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ส าหรบัรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนแรก นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 

: ไม่เกินรอ้ยละ 0.856 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์น ณ วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถดั ๆ ไป 

: ไม่เกินรอ้ยละ 0.856 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุ ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุโดย 

เป็นการคิดค่าธรรมเนียมส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ จนถึงวนัท าการซือ้ 

และขายคืนหน่วยลงทนุ ของรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถดัไป 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : ในกรณีที่มลูค่าของกองทุนในขณะจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวมมีมลูค่าไม่นอ้ยกว่าหา้สิบลา้นบาท หาก
ต่อมากองทุนมีมูลค่าลดลงนอ้ยกว่าหา้สิบลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตรารอ้ยละของ “มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ”ของกองทุน โดยค่าธรรมเนียมการจัดการที่  เรียกเก็บข้างต้น จะเป็นอัตรารอ้ยละที่ ไม่สูงกว่าอัตรารอ้ยละของ
ค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนมีมลูค่าไม่นอ้ยกว่าหา้สิบลา้นบาท โดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้อง
หน่วยลงทนุ 

หมายเหตุ “มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ” หมายถึง มลูค่าที่เกิดจากมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุน หกัดว้ยมลูค่าหนี ้สินทัง้หมดของกองทุน 
ณ วนัท่ีค านวณ ทัง้นี ้โดยยงัไม่ไดห้กัรายการต่อไปนี ้ไดแ้ก่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนค์่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน ท่ียงัไม่ไดม้ีการค านวณและ/หรือยงัไม่ไดม้ีการบนัทึกเป็นหนีสิ้นจนถึงวนัท่ีค านวณ 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ 
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

- ไม่มี - 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

- ไม่มี - 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ มีดงัต่อไปนี ้

(บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุดงักล่าว โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม 

การจดัการรายปี) 

(1) ค่าอากรแสตมป์ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัยห์รือตราสารต่างๆ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลักทรพัยร์วมทั้งการจัดท าหนังสือหรือ
เอกสารการเป็นเจา้ของหลกัทรพัยเ์ช่น ค่าใชจ้่ายในการเบิกใบหุน้กูค้่าใชจ้่ายในการรบัโอนพนัธบตัรท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
นาย 

ทะเบียน เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือตราสารต่างๆ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงินในการจดัการเงินของกองทุน เช่น การมีบญัชีกองทุนบรษิัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนกับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าสมดุเช็คหรือแบบฟอรม์
เช็ค ค่าบรกิารในการน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีซือ้หน่วยลงทนุเขา้ฝากในบญัชีกองทนุบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นตน้ 

(3) ค่าธรรมเนียมผูช้  าระบัญชีค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนใ์นระหว่างการช าระบัญชีกองทุน ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิก
กองทนุ คา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียหรือช าระเงิน หรือทรพัยสิ์นอื่นคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกกองทนุ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนเลิก
กองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในระหว่างการช าระบญัชีและเลิกกองทนุ 

(4) ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหนี ้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดา้น 
กฎหมายต่างๆ ในการด าเนินคดีทางศาลเพื่อรกัษาสิทธิของกองทนุ รวมถึง ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเนื่องกบัการรบัช าระหนี ้ดว้ยทรพัยสิ์น
อื่นแทนการช าระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรพัยสิ์นและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ในการประเมิน
ทรพัยสิ์นอื่น 

(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือ ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน 
(6) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าค่าพิมพแ์ละค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทนุเปิด ค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทุน ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (FundBook) หรือ
รูปแบบอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการไดใ้บยืนยนั/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากับภาษี (ถา้มี) 
รายงานการถือหน่วยลงทนุ และแบบฟอรม์อื่นๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ 

(7) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขาย ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่นๆ ตลอดจนการสมันาแนะน ากองทนุ 
     ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 0.803 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุจะทยอยตดัจ่ายค่าโฆษณาตาม

ระยะเวลาของประโยชน์ที่ไดร้บั หรือบริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดระยะเวลาทีใชใ้นการตัดจ่ายที่ เหมาะสมโดยระยะเวลา
ดงักล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเกิดค่าโฆษณานัน้ 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน # 2                      40                                                                                                                                                       
 

(8) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าค่าพิมพแ์ละค่าใชจ้่ายในการน าส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนงัสือพิมพ์
รายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผูถื้อหน่วยลงทนุและบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุท่ีบรษิัทจดัการจดัท าขึน้หรือมีหนา้ที่จดัท า
ขึน้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือกฎหมายก าหนด 

(9) ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้และเก็บรกัษาฐานขอ้มลูและสถิติขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(10) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิหนา้ที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย

จากบรษิัทจดัการเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยส่วนรวม หรือเมื่อไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถา้มี) 
(11) ค่าใชจ้่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และรวมถึงการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้ฝากในบญัชี

เงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(12) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการจดัการกองทนุ เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนงัสือโตต้อบกับผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่าย
ในการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ฯลฯ 

(13) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการด าเนินการขออนมุตัิจดัตั้งและจดัการกองทนุ รวมถึงค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น
เป็นกองทนุรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Frontend Fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Backend Fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที่ นายทะเบียนก าหนดโดยนาย
ทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนหน่วยลงทนุในวนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ในอตัราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อรายการ หรือตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

(1) ค่าธรรมเนียมการหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินปันผลเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนดเป็นการทั่วไป 

(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปล่ียนชื่อสกุล ท่ีอยู่การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเช็คเงินปันผลใหม่ในกรณีสญูหายหรือในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนแจง้ขอ้มูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ท าใหไ้ม่สามารถน าฝากเงินดังกล่าวเขา้บัญชีเงินฝากของผูถื้อหน่วย
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ลงทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุไดก้ารออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
(Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการไดห้รือรายงานการถือหน่วย
ลงทนุใหม่แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีสญูหายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึน้จรงิซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการ
ใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

หมายเหต ุ

การค านวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถา้มี) 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม : 

การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ จะบวกดว้ยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั(ถา้มี) 

การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.1 ขอ้ 15.2.2 และขอ้ 15.2.3 จะค านวณเป็นรายวนั และเรียกเก็บจากกองทนุเป็น
รายเดือน ภายใน 10 วนัท าการถดัไปจากวนัสิน้เดือน 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน ตามขอ้ 15.2.6 (1) ถึงขอ้ 15.2.6 (15) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชีบริษัทจดัการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั้งจ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดร้บัประโยชน์จาก
ค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นีก้ารตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
แห่งประเทศไทย 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมที่ ใชใ้นการค านวณค่าใชจ้่าย เป็นมลูค่าทรพัยสิ์นในสกลุเงินบาท 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย : 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้  15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการ โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้  าเนินการ
ดงักล่าวแลว้ ใหบ้รษิัทจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทั่วถึงภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว 
เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้ 
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าส านกังานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดงักล่าวเมื่อบรษิัทจดัการไดด้  าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ 

15.5.2 กรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ตามที่ ระบุไวใ้นโครงการ บริษัท
จดัการตอ้งค านึงถึงความสมเหตสุมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวให้
ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างนอ้ยต้องจดั
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน # 2                      42                                                                                                                                                       
 

(1) ในกรณีที่การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ 

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่
ระบุไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการแลว้ว่าบริษัทจัดการสามารถกระท าการดังกล่าวได ้ทั้งนี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่
บริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัท
จดัการกองทนุรวมตอ้งไดร้บัมติพิเศษในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหน่ึง มิใหน้ ามาใชก้บักรณีที่บรษิัทจดัการกองทุน
รวมไดร้บัมติพิเศษ 

15.5.3 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย  

15.6. หมายเหต ุ: 
 
16. วิธกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิีการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราค าหน่วยลงทุน  
: ในประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศ
ก าหนดถดัไป  

2. มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณนัน้  
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ ที่ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ในกรณีที่การประกาศตาม(2.3) และ(2.4)ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม(NAV Center)หรือ
ช่องทางอื่นที่ส  านักงานยอมรบั บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันท าการถัดไปก็ได ้
การประกาศขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ยหน่ึงฉบบั และปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ท่ีท าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหม้ีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
ในกรณีที่มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . ประกาศก าหนด  
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิด บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
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(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วย
ลงทนุเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้นการค านวณ
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และ
ประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็น
ตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะน าผลประโยชนน์ัน้รวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุน
เปิด 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจัดการจะด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนใน
ช่องทางที่เหมาะสม ไดแ้ก่การประกาศทางหนงัสือพิมพภ์ายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

ทัง้นีบ้รษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศขอ้มลูดงักล่าวทางช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนงัสือพิมพแ์ละ/หรือ
www.thanachartfundeastspring.com โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และบรษิัทจดัการจะประกาศลว่งหนา้ 
30 วนั 

ในกรณีมีเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหน่ึงไดบ้ริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาประกาศขอ้มลูดงักล่าวดว้ย
วิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนไดโ้ดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ 

ทัง้นีบ้รษิัทจดัการจะจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการกองทนุรวม และสถานท่ีทุกแห่งที่ผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง : 
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องนอ้ยกว่าหนึ่งสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะจัดท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีส าเนารายงาน
ดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้ง  
(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
(3) สาเหตทุี่ท  าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งนี ้เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้
ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึ่งท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วยลงทนุครัง้
ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งดว้ย 
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 2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บรษิัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึง
วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูตอ้ง
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
 (1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่าราคาหน่วย

ลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ บริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุี่ท  าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

(ง) การด าเนินการของบรษิัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดใหม้ีส าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถุกตอ้งภายในวนัที่ผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย
หน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง (understate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  
หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะตอ้งลด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 
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(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ 
บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง (overstate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วน

ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะตอ้งลด 
บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้
และจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเ ปิด เวน้
แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท 
บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บรษิัทจดัการอาจ
จ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

4. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคา
ตามขอ้ 2(3) ในหนงัสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ เป็น
ตน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได  ้

 
17. ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง : 

17.1. ชื่อบรษิัทจดัการ : 

ชื่อ : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จ ากดั 

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์: 

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 

- ไม่มี - 

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : 

 ชื่อ : 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 
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17.5. ที่ปรกึษา : 

17.5.1. ชื่อที่ปรกึษาการลงทนุ : 

 ชื่อ : 

17.5.2. ชื่อที่ปรกึษากองทนุ : - 

17.6. ผูส้อบบญัชี : 

ชื่อ : นาย ประวิทยว์ิวรรณธนานตุร ์

ชื่อ : นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ชื่อ : นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้

ชื่อ : นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัชี) : 

ที่อยู่: บรษิัท พีวีออดิท จ ากดั100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บีถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท ์02-645-0080 

โทรสาร 02-645-0020 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

-  ไม่มี  - 
 

18.รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทนุรวม 

18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน 

18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 
19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวิธกีารจัดการ : 

19.1 การเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียน 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเงินทนุโครงการของกองทุน ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทนุโครงการ
ไดต้่อเมื่อไดม้ีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้โดยถือว่าไม่ไดป้ฏิบัติผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทนุ และถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุแลว้ 
19.2  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ  
19.2.1 บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านกังานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทัง้นี ้ส านกังานอาจก าหนดเงื่อนไขให้

บรษิัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 
(1) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุท่ีไม่ท าใหสิ้ทธิที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง  
(3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราส่วนการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ  
(4)  การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

แลว้แต่กรณี ตามขอ้ 16  
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
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 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและ
ความเส่ียงของกองทนุเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

19.2.2  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังาน นอกเหนือจากขอ้ 19.2.4 ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมยื่นค าขอ
เป็นหนงัสือพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรบัประชาชน และช าระค่าธรรมเนียมต่อ
ส านกังานเมื่อส านกังานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรบัประชาชนแลว้  
ทั้งนี ้อัตราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  

 เมื่อส านกังานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านกังานจะด าเนินการพิจารณาใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 30 วนั การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมเรียกเก็บจากกองทนุรวม  

19.2.3  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ิธีการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ หากปรากฎว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกิน
รอ้ยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแล
ผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินัน้  

19.2.4 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าส านกังานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าว  
(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ในกรณีดงันี  ้ 

(ก)  การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ค)  การเพิ่มจ านวนผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
(ง)  การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทนุของกองทนุรวมอย่าง

มีนยัส าคญั  
(จ) การลดเวลาส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(2)  การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของกองทนุรวมเปิด ตามขอ้ 15.5.1 วรรค 2  

19.2.5 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระท าโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวิธีการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ใหบ้รษิัทจดัการแจง้การ
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบรวมทัง้แจง้ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทนุทุกคนและ
เผยแพร่ในลกัษณะที่ผูล้งทุนทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้เช่น เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มติให้
แกไ้ข  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพัน
ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 
มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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20. ข้อก าหนดอืน่ ๆ : 

20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นีก้ารกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซือ้คืนจะท าเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม และเงินที่ไดจ้ากการกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้
คืนจะน ามาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

20.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภยัความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ บรษิัทจดัการ
จะเปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทนุรวมแทน ดว้ยวิธีขอรบัความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวมภายในสิบหา้วันนบัแต่วันที่บริษัทจัดการรูห้รืออาจรูถ้ึง การไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว 
ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิัท
จดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบรษิัทจดัการ 
บริษัทจัดการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัท
จดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป 

20.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม:ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ใหม้ีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ ภายใน 2 เดือน
นบัแต่วนัที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 14(2) และ ขอ้ 21/1(1) 
แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ สน.23/2547 เรื่องการจดัตัง้กองทนุรวมและการเขา้
ท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่  11 มิถุนายน พ .ศ. 2547 เว้นแต่คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนมุตัิเห็นชอบยกเวน้หรือผ่อนผนั ใหด้  าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

 
20.4 การควบรวมกองทนุ 
20.4.1 กองทนุอาจควบรวมกบักองทนุอื่นได ้เมื่อไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเส่ียง และระดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk 
spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
ดงักล่าว  

(2) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเส่ียง และระดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk 
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการตอ้งไดร้บัมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 
การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการและขอ้ผกูพนัใหม่ หรือแกไ้ข
เพิม่เติมโครงการและขอ้ผกูพนัที่รบัโอน (ถา้มี) พรอ้มทัง้ขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอน
ไปในคราวเดียวกนัดว้ย  

 ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หากมีผลให้
เกิดกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รบัโอนเป็นกองทนุเปิด บรษิัทจดัการจะขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมที่รบัโอน
เพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
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โครงการจัดการกองทุนเปิดแลว้ ทั้งนี ้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
การก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม  

20.4.2 การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.4.1 บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุและ
การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุน
อย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติดงักล่าว  

(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถา้มี) มูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรพัยต์ามแนวปฏิบตัิทางการบัญชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่สมาคม
ก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์
ล่าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทนุรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ และลกัษณะที่จะเปล่ียนแปลง
เมื่อมีการควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภทและวัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม 
นโยบายการลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุและจากกองทนุรวม เป็นอย่างนอ้ย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทนุ  
(4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทนุ  
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุน

รวมที่รบัโอน  
(6) การด าเนินการเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลงัการควบ

รวมกองทนุ (ถา้มี)  
(7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน

รวม (ถา้มี) เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัชี  
(8) ขอ้ดีและขอ้เสียหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเส่ียง หรือสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้ง

ไม่มีลกัษณะที่เกินความจรงิ  
(9) ขอ้มลูอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

20.4.3 ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหสิ้ทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวม
กองทนุแลว้เสรจ็ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุดงักล่าวเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รบัโอนได ้ 

20.4.4 ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มีการควบรวมกองทุน บริษัท
จดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุด
รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ 
และจดัใหม้ีการประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  

 ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะสปัดาหข์อง
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมและจดัใหม้ีรายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการของบรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถื้อหน่วยลงทุนรอ้งขอ เวน้แต่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการควบรวม
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กองทุนไปจากรายละเอียดขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมดงักล่าว  

20.5  บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอขอ้มูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพิ่มเติมจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับผูล้งทุนตามค าจ ากัด
ความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ  านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั้งนีเ้พื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ีอ  านาจ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนจะด าเนินการท าความรูจ้ักตัวตนของลูกค้า (Know Yor Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence : CDD)โดยผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนมีหนา้ที่แจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบัการ
รูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพิสจูนท์ราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้ริษัทจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขาย
และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะด าเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใชบ้รกิารใหม่ การท าธุรกรรมของลกูคา้เดิม 
และการทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ีอ  านาจก าหนดแนวทาง 

20.6 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใชบ้รกิารบคุคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทจดัการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทนุไดร้บัประโยชน์
จากบคุคลดงักล่าว (churning)  

20.7 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกันกับที่บรษิัทจดัการ ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดความเป็น
ธรรมต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถขอดขูอ้มลูการลงทนุเพื่อบรษิัทจดัการ ไดท้ี่บรษิัทจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถา้มี) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอขอ้มูล
ดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ 

20.8  การมอบหมายงานท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ     

20.8.1 บรษิัทจดัการอาจพิจารณามอบหมายการจดัการในส่วนที่เก่ียวกบัการลงทุนใหบุ้คคลอื่นกระท าแทน การมอบหมายตอ้ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ หรือเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.ประกาศก าหนดหรือที่แก้ไข
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

(1) บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายการจดัการดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ประเภทการ
เป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทั้งนี ้ หากเป็นการจดัการลงทุนในต่างประเทศ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายตอ้ง
เป็นบุคคลที่ไดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวจากจากหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) และบคุคลดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการมอบหมายการจดัการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หรือการปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนุน (back office) บริษัทจดัการจะ
พิจารณาดว้ยความระมดัระวังในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย และตอ้งดูแลให้
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บคุคลดงักล่าวด าเนินงานตามที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิตามที่ไดร้บัมอบหมายอีกต่อไป บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิก
การมอบหมายหรือเปล่ียนแปลงผูไ้ดร้บัมอบหมายโดยไม่ชกัชา้ 

20.8.2 บริษัทจัดการอาจพิจารณาการมอบหมายงานที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน โดยในการมอบหมายงานที่
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนใหผู้อ้ื่น บริษัทจดัการตอ้งรับผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย โดยขอบเขตงาน
ตอ้งอยู่ในสถานะที่บรษิัทจดัการควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

20.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน โดยขอรบัความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
ดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้การแกไ้ขเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรือตีความ หรือเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของ
หน่วยงานผูม้ีอ  านาจ 

20.10 การระบภุมูิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์ าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูลิ  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) ในกรณี

ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะอา้งองิที่อยู่ของบรษิัท

จดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมกีารวางทรพัย ์

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บั
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทาง
ภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออก
กฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึง
หนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 

(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทางการเงินใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มใน
ทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้ับ
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนนุการ
ขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้
และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทาง
ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี  ้

(1) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี
ของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยู่
ในบัญชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเก่ียวขอ้งกับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมรกิันหรือการให้ขอ้มลูตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูที่ เคยใหไ้วม้ีการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 
รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบการ
ด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี   

(1)  ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุราย
นัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักับกฎหมายของประเทศ
ไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเล่ียงมิให้
บรษิัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งอนัจะท าใหก้องทนุ
อาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัท
จดัการ(รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงั
หน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด : 
กรณีบรษิัทจดัการเป็น บลจ. ท่ีไม่มีการจดัการกองอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนนิการตามกรณีต่าง ๆ ดงันี ้
(1.1) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานได ้

1. ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ 
2. ไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิไดม้ีการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(1.2) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทนุขัน้ตน้ หรือไม่สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานงานไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่ไดร้บัการ
ผ่อนผนั 
1. ระงบัการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลบัมาด ารงเงินกองทุนไดแ้ละไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ใหส้ามารถกลบัมา

ประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ 
2. ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ รวมทัง้ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย 
3. เปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทนุรวมแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได ้

ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลือก
บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญัและตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะท าหนา้ที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรกัษาสิทธิและ
ประโยชนเ์พื่อไม่ใหก้องทุนเสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงที่มีการด าเนินการเพื่อเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการรายใหม่เขา้บรหิารแทน บริษัท
จดัการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดส้งูสดุไม่เกิน 3 วนัท าการ 

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวม
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (interval fund) 
ซึ่งมิไดม้ีช่วงเวลารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นนัน้รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
ไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตามค าสั่งของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกเท่านัน้ 
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22. ผลบังคับของโครงการจดัการกองทนุรวม : 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าวหากบรษิัทจดัการกองทนุ
รวมไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถื้อวา่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการ
แลว้ 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชนม์ีอ  านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูล
ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถื้อว่าผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนีไ้ม่ว่า
ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้
ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

1. บริษัทจัดการ : 

ชื่อ : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จ ากดั  

ที่อยู่ (ภาษาไทย): หอ้ง 902 – 908 ชัน้  9  อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com  

ที่ อยู่  (ภาษาอังกฤษ ) : Units 902 -908 , 9 th floor, Mitrtown Office Tower, 944  Rama 4  Road, Wangmai, Pathumwan, 
Bangkok 10330  

Tel: (662) 1268399 Fax: (662) 055-5801  Website:https:// www.thanachartfundeastspring.com 

สิทธหิน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ :  

บรษิัทจดัการมีสิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

(1) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก และด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(2) จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุ
กบับรษิัทจดัการอย่างเคร่งครดั  

(3) แยกทรพัยสิ์นของกองทนุไวต้่างหากจากทรพัยสิ์นของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการน าทรพัยสิ์นของ
กองทนุไปลงทนุ และน าทรพัยสิ์นและผลประโยชนด์งักล่าวของกองทนุฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(4) เขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอยู่เท่าที่จ  าเป็น ทัง้นี ้เพื่อรกัษาประโยชนข์อง   
ผูถื้อหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

(5) ด าเนินการทวงถาม ฟ้องรอ้งและด าเนินคดี หรือด าเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูอ้อกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนหรือมีไว ้เพื่อให้
ไดร้บัการช าระหนีห้รือไดม้าซึ่งสิทธิในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทนุพึงจะไดจ้ากการลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยด์งักล่าว  

(6) รบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามจ านวนทัง้หมดที่มีค  าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ยกเวน้กรณีการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ การหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการ
ชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ้ "การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก" และกรณีการ
ไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุตามเงื่อนไขที่ระบใุนขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ”  

(7) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้หรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซือ้คืนในวนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ  

(8) เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่
ระบใุนขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ”  

(9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามอตัราที่ระบุในขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วย
ลงทนุและกองทนุรวม”  
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(10) ไดร้บัค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอตัราที่ระบุในขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ั่ งซือ้หรือผูถื้อหน่วย
ลงทนุและกองทนุรวม”  

(11) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามขอ้ “วิธีการแกไ้ขโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ”  

(12) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ
ในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจใน
การลงทนุหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอย่างมีนยัส าคญั  

(13) ยกเลิกกองทนุตามที่ก าหนดในขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม”  

(14) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(15) จดัท างบการเงินของกองทุนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีของ
กองทนุ ตามล าดบั  

การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการอย่างนอ้ยดว้ยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี ้

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพห์รือส่ือบนัทึกขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

(2) เผยแพรร่ายงานดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการกองทนุรวม โดยตอ้งมีการแจง้ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุทราบดว้ย ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวิธีการตาม (1) ใหบ้รษิัท
จดัการกองทนุรวมด าเนินการตามวิธีการดงักล่าวดว้ย  

ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดท ารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชีของกองทุนโดยไม่จัดท ารายงานรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนหลงับรษิัทจะน าส่งรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี 

(17) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทนุเป็นรายวนั และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้  

(18) จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทนุเป็นรายวนั และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุสิน้วนัท าการนัน้  

(19) จดัท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยท์ี่มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดห้ลักทรพัยม์าเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยม์ีมูลค่าเกินอตัราที่ก าหนดพรอ้ม
สาเหตุ และส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่หลักทรพัยแ์ละ/ หรือทรพัยสิ์นนั้นมีมลูค่า
เกินอตัราที่ก าหนด  

(20) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนแลว้ กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุน และการแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวน
และมลูค่าหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมนัน้  

(21) จัดท าหนังสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกับกองทุน ณ วนัสิ ้นปีบัญชี และจัดส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทัง้จดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัพรอ้มกับใบค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนแก่ผูส้นใจลงทุน และจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไวท้ี่ท  าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
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ของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชนใ์นการแจกจ่ายแก่ผูส้นใจลงทุนไดต้ลอดเวลาที่เสนอขายหน่วย
ลงทนุ  

(22) จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชนอ์ื่นแทนตาม
เงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ก าหนดในขอ้ “เงื่อนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์” ทั้งนีโ้ดยไดร้บัอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(23) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(24) จดัใหม้ีผูส้อบบญัชีซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยถือตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ว่าดว้ย การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัย ์ 

(25) แต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีของกองทนุเมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(26) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(27) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อใหถ้ึงซึ่งวตัถปุระสงคข์องโครงการ และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(28) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และรายละเอียดโครงการ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ ทัง้ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยเครง่ครดั 

(29) การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที่จดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทัง้การใหสิ้ทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ 
แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือตามกฎหมาย
แลว้ ใหถื้อว่าบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้  าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัท
จดัการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัติตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรือโครงการ
จดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนไดด้  าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหถื้อว่าบริษัทจัดการกองทุนไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการจดัการ
กองทนุรวมแลว้ 

เงื่อนไขการเปล่ียนบรษิัทจดัการ : 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ที่
ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้3 เดือน # 2                      58                                                                                                                                                       
 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์0-2296-4763-90 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 

ผูด้แูลผลประโยชนม์ีสิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามอตัราที่ก าหนดในโครงการ  

(2) ดแูล รบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทนุ รบัเงินตา่งๆ ที่กองทนุจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงิน
ซือ้หน่วยลงทนุ และดอกเบีย้จากหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอืน่ใดของกองทนุและน าเขา้ไวใ้น
บญัชีเงินฝากของกองทนุและหรือบญัชีทรพัยสิ์นของกองทนุ ตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ  

(3) จดัใหม้ีการรบัมอบ เปล่ียนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุตลอดจนรบัช าระหรือช าระ
ราคาค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ เมื่อตรวจสอบหลกัฐานถกูตอ้งและครบถว้นแลว้  

(4) จ่ายเงินจากบญัชเีงินฝากเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ  

(5) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการ ในการก าหนดวธีิค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณ
มลูค่าทรพัยสิ์นตามปกติท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะค านวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรพัยสิ์นอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6) จ่ายเงินเฉล่ียคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้ตามสมควร  

(7) ท าหนา้ที่ในช่วงระยะเวลาการช าระบญัชีดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ดแูล รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทนุจนกว่าการช าระบญัชีจะเสรจ็สิน้  

(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้  าระบญัชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผูช้  าระบญัชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุ ใหผู้ดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ
โดยไม่ชกัชา้  

(ค) จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจากการกนัเงินเพื่อช าระหนีท้ัง้หมดของกองทนุแลว้คนืใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทนุตามส่วนของหน่วยลงทนุท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทนุแต่ละรายถืออยู่ 

ทัง้นี ้หนา้ที่ของผูดู้แลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุลงเมื่อผูช้  าระบญัชีไดด้  าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทนุกับส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(8) รบัรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการไดค้  านวณไว ้เมื่อเห็นว่าค านวณถกูตอ้งแลว้  

ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะตอ้งร่วมรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้จากความผิดพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการไดค้  านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชนไ์ดร้บั
รองความถกูตอ้งแลว้  
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(9) แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหลกัทรพัย ์การรบัดอกเบีย้ การเปล่ียนแปลง
มลูค่าหลกัทรพัย ์และการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรพัยข์องกองทุน โดยทนัทีที่ผูดู้แลผลประโยชนไ์ดร้บัข่าว
เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

(10) จดัท ารายงานและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งแก่บรษิัทจดัการ  

(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรบัและจ าหน่ายหลักทรพัย ์
ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

(ข) จดัท าบญัชีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทนุท่ีรบัฝากไว ้ 

(ค) จดัท าบญัชีแสดงการรบัจ่ายทรพัยสิ์นของกองทนุ  

(ง) จดัท ารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

(11) ดแูลใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทนุและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วย
ลงทุนกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งในปัจจุบันและที่ แกไ้ขเพิ่มเติม
โดยเครง่ครดั 

(12) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติ ดงักล่าวโดยเคร่งครดั หากบรษิัท
จดัการมิไดป้ฏิบัติตามใหแ้จง้บริษัทจดัการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ารายงานเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวโดยละเอียด และส่ง
ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณ ์ดงักล่าว  

(13) ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั  

(14) แจง้และรายงานใหบ้รษิัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งปิดโอน หรือก าลงัอยู่ในระหว่างท าการปิดโอน
ในชื่อของกองทนุ เพื่อประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถื้อหลกัทรพัย ์การรบัดอกเบีย้และอื่นๆ  

(15) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิัท
จดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการ
ฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจากทรพัยสิ์นของกองทนุ  

(16) ใหค้วามเห็นชอบบรษิัทจดัการในกรณีการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค  าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทนุ กรณีไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือ
หยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน และ
กรณีราคาขายหรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

(17) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐานการให้
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนส่์งใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบรษิัทจดัการ  

(18) ใหค้วามเห็นชอบบริษัทจดัการในการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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(19) แสดงความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เก่ียวกบัการจดัการกองทนุในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือรอบปี
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจง้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ  

(20) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่
บรษิัทจดัการโอนเขา้บญัชีของกองทนุ และจ านวนหน่วยลงทุนท่ียกเลิกจากการขายคืนของผูถื้อหน่วยลงทนุในแต่ละวนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ  

(21) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการแก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ และ/หรือ ช าระผลประโยชน์
หรือทรพัยสิ์นอื่นๆ ของกองทนุตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ  

(22) รบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุจากบรษิัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทนุ  

(23) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามกฎหมายที่เก่ียวกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

ผูดู้แลผลประโยชนม์ีอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยพ์.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดูแลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนและเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ที่ด  าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบ
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ในการดูแลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน        
ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 ใน
การฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไป
เพื่อประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน์
หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่ เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์ี
อ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุได ้

เงื่อนไขการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน ์: 

การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุและการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทน จะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นีก้ารเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุมีเงื่อนไขดงันี ้

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชนโ์ดยบอก
กล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ที่ และความรบัผิดชอบท่ีไดต้กลงไวผู้ด้แูลผลประโยชนห์รือบรษิัทจดัการ
อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนโ์ดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้รษิัทจดัการและ
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ผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่สามารถตกลงที่จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกับประกาศ ค าสั่งระเบียบ และขอ้บังคับดังกล่าว ทั้งนี ้
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหนา้ที่แก่ผูดู้แลผลประโยชนแ์ละผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบั
หนา้ที่ ดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชนม์ีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

(4)  ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ เรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนม์ีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า
ดว้ยคณุสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชนแ์กไ้ขคุณสมบตัิ
ใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่แกไ้ขเสร็จสิน้ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนม์ิไดแ้กไ้ขคุณสมบัติใหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนต์่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนญุาตแลว้ บรษิัทจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่แทนโดยพลนั 

(6) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุหรือขอ้มลูอื่นท่ีเก่ียวขอ้งไปเปิดเผย หรือใชใ้นทางที่ก่อหรือ
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูดู้แลผลประโยชนเ์อง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

อนึ่ง ถา้การเป็นผูดู้แลผลประโยชนสิ์น้สดุลง ให้ผูดู้แลผลประโยชนจ์ัดการโอนหรือส่งมอบทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามค าสั งของบริษัทจัดการหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รวมตลอดถึงการ
ด าเนินงานอื่นใดที่จ  าเป็น เพื่อใหก้ารโอนหรือส่งมอบทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบรอ้ยภายในเวลาอนัควร เพื่อ
สามารถท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได้
หากเป็นกรณีที่  มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชนไ์ด ้

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทนุรวม : 

ทรพัยสิ์นของกองทนุจะเก็บแยกจากทรพัยสิ์นอื่น ณ ส านกังานของผูด้แูลผลประโยชน ์คือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

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

และ/หรือท่ี บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

และ/หรือ ที่ ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 
 
3. ผู้สอบบัญชี : 
ชื่อ : นาย ประวิทยว์ิวรรณธนานตุร ์
ที่อยู่ : บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ : นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
ที่อยู่ : บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 
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ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 
ที่อยู่ : บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ : นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้

ที่อยู่ : บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ : นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 

ที่อยู่ : บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

ชื่อ : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จ ากัด 

ที่อยู่ : หอ้ง 902-908 ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330  โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย : 

ชื่อ : 

ที่อยู่ : 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 
- ไม่มี – 

 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื : 

ชื่อ : ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์0-2217-8000 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)   
ที่อยู่ : ชัน้ 18 โซน ซี ดี และ ชัน้ 14 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ์444 ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์0-2271-8852  
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร ์เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์0-2680-1383 
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ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
ที่อยู่ : 130-132 ชัน้ 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร ์2 และ ชัน้ 17 อาคารสินธรทาวเวอร ์3 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์0-2670-8649 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : ชัน้ 6, 8-11 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร1 เลขที่ 252/6 ถ.รชัดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์0-2305-9000 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
ที่อยู่ : 287 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 17 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2695-5555 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : 173 อาคารเอเซยี เซ็นเตอร ์ชัน้ 8-11 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2658-8954 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : อาคารวรวฒัน ์ชัน้ 11, 14 เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์0-2635-3123 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : 540 เมอรค์ิวรี่ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์0-2658-5800 ต่อ 808 
 
ชื่อ : ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 
ที่อยู่ : 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 
โทรศพัท ์0-2299-8170 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ท่ี 15-17 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2638-5626 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศท แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 18 ถ. พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม. 10330 
โทรศพัท ์0-2658-9233 
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ชื่อ : บรษิัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร ์จ ากดั 
ที่อยู่ : 255 – 257  อาคารฮั่วเซง่เฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช แขวงสมัพนัธวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์0-2763-7525 
 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 
ที่อยู่ : 540 ชัน้ 17 อาคารเมอควิรี่ ทาวเวอร ์ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์0-2680-5061 
 

ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั 
ที่อยู่ : 383 อาคารชินพงษ์ ชัน้ 7 ถ.ลาดหญา้ แขวงสมเดจ็เจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์084-903-2703 
 

สิทธหิน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ : 
เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือประกาศก าหนดเป็นอยา่งอื่น ผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ มสิีทธิหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากบรษิัทจดัการหรือกองทนุ (ถา้มี) 

ตามที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาแต่งตั้ง

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(3) จดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุหรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.

หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(4) แจกจ่ายหรือรบัเอกสารเก่ียวกบัการขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดและการสั่งซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทนุ  
(5) รบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ หรือช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ  
(6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
(7) ส่งมอบหรือรบัมอบหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่

ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการได ้
(8) ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจจะลงทนุทราบในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อ

สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุ 
อย่างมีนยัส าคญั  

(9) ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการโฆษณาเพื่อจ าหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศก าหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

(10) ท าการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื่อ : 

ที่อยู่ : 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคลอ่ง) : 

ชื่อ : 

ที่อยู่ : 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 
 
9. ทีป่รึกษา : 

9.1. ท่ีปรกึษาการลงทนุ : 

ชื่อ : 

ที่อยู่ : 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 

-ไม่มี- 

หมายเหต ุ(ที่ปรกึษาการลงทนุ) : 

9.2.ที่ปรกึษากองทนุ : 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 

- ไม่มี - 

หมายเหต ุ(ที่ปรกึษากองทนุ) : 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทนุมีประกัน) : 

-ไม่มี- 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื่อ : 

ที่อยู่ : 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 

หมายเหต ุ(ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ) : 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

- ไม่มี – 

สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ : 
 

13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทนุ : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามหวัขอ้ “การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
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13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล : 

-ไม่มี- 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมี
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนที่ส  านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็น

ผูใ้ชบ้รกิารกองทุนรวมกับบรษิัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในค าขอใชบ้ริการกองทุนรวม และยื่นต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ  

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ขา้ราชการ บัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรบัหรือ
ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแสดงเอกสารส าคญัที่แสดงถึงการท านิติกรรมในนาม
ของนิติบคุคลนัน้ เช่น หนงัสือรบัรอง หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ และหนงัสือบรคิณหส์นธิของนิติบคุคลนัน้ หรือเอกสารอื่นใด
ที่บรษิัทจดัการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ต่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(ค) ผูโ้อนหน่วยลงทนุจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด และหลงัจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากับ
ภาษี พรอ้มหลกัฐานการรบัค าขอโอนหน่วยลงทนุแก่ผูโ้อนและผูร้บัโอนไวเ้ป็นหลักฐาน  

(ง) ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุของผูโ้อนและผูร้บั
โอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ทาง
ไปรษณีย ์แก่ผูโ้อนและผูร้บัโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนพรอ้ม
เอกสารครบถว้นตามที่ก าหนด 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจากหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือ
เห็นชอบใหด้ าเนินการได ้ตามรายละเอียดในขอ้ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรือ่ง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวิธีจดัการ : 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะท าการ แก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ ต่อเมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ “วิธีการแกไ้ขโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ล้ วทั้งหมด 
บรษิัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งนี ้เวน้แต่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมตัิเห็นชอบ ยกเวน้หรือผ่อนผนัให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนหากกองทุนตอ้งเลิกไป โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้  าระบัญชีที่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบญัชีโดยจะไดด้  าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ระบุในขอ้ “การช าระบญัชีกองทุนและวิธีการเฉล่ีย
เงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ” 
13.7. สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ : 
- ไม่มี - 
13.8. อื่น ๆ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใชแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
การท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวยอมรบัที่จะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชนท์ี่ ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ
กองทนุรวมโดยชอบ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้นีใ้นกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุของผูถื้อหน่วย
ลงทนุแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 
-  สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
-  หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
อนึ่ง บริษัทจัดการไดป้ระกาศเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงวิทธิในหน่วยลงทุนเป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
(Fund Book) ตัง้แต่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นตน้ไป” 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะด าเนินการบนัทึกชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต่ 

2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ บนัทึกชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านัน้เ ป็นผูถื้อหน่วย
ลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ “ค าขอใชบ้รกิารกองทุนรวม” เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือผูร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก “หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ” ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ
ขายครัง้แรกและทุกระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอ้มใบยืนยัน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี(ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก และภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรือวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ใน
แต่ละรอบ (ทกุระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอื่น 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้ริษัท
จดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ในการออกใบ
หน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบรษิัทจดัการเห็นสมควร เท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึ่งขอรบัไดจ้ากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผูถื้อหน่วยลงทนุยื่นค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ พรอ้มช าระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกรอก

ในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ส าหรบักรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน มากกว่า
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จ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะ
ใหอ้อกใบหน่วยลงทนุส าหรบัหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(ง) ใบหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการออกแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึ่งจะระบชุื่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ และในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมือชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับรษิัทจดัการและประทบัตราส าคญั 
หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใชเ้ครื่องจักรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยจ์ะอนญุาตใหท้ าได ้จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทนุถกูตอ้งและมีผลสมบรูณต์ามกฎหมาย  

(จ) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดงักล่าวจะตอ้งน าใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุเพื่อโอนหน่วยลงทนุนัน้เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวได ้ 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการใหม้ีการออกและจดัส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งไดร้บัการปรบัปรุงรายการใหเ้ป็น
ปัจจุบันอย่างนอ้ยเป็นรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น ทางไปรษณีย ์
หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส ์(E-mail) เป็นตน้ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัที่ออกรายงาน
ดงักล่าว  

(5) หากปรากฏขอ้ผิดพลาดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งท าการ
ทกัทว้งขอ้ผิดพลาด ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหน่วย
ลงทนุ 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. อนุญาต หรือ
เห็นชอบใหด้ าเนินการได ้โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีที่ท  าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ 
ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุก่อนที่จะเริ่มใชส้มดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรูปแบบอื่น และมีหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน สามารถ
เปล่ียนเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการและนายทะเบียนก าหนด 
ทัง้นี ้ สิทธิในการก าหนดรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นสิทธิของบริษัทจดัการ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
สามารถรอ้งขอรูปแบบท่ีแตกต่างจากที่บรษิัทจดัการก าหนดได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉ์ุกเฉิน หรือเกิดเหตุอนัจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรู้ปแบบ
ของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณใ์นขณะนัน้ โดยจะเป็นเพื่อประโยชนข์อง
กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ โดยในกรณีดงักล่าวบรษิัทจดัการจะปิดประกาศที่ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืนที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ โดยไม่ชกัชา้ 
และเมื่อบรษิัทจดัการและหรือนายทะเบียนเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต 
หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการได ้ใหถื้อว่าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบท่ีใชใ้นขณะนัน้ เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
แทน “หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ” ที่อา้งถึงในรายละเอียดโครงการกองทนุและหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทจดัการและหรือนายทะเบียนเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจากหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ จะมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่บรษิัทจดัการและหรือนายทะเบียนจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  
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เงือ่นไขในการออกสมุดบัญชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ 
(1)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะด าเนินการบันทึกชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุน

ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนรว่มกนั นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถื้อ
หน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในใบ “ค าขอใชบ้รกิารกองทนุรวม” เป็นผูใ้ชสิ้ทธิใน
ฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2)   เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ ไดร้บัค าสั่งซื ้อพรอ้มเอกสารประกอบ ที่สมบูรณ์
ครบถว้น และไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้เรียบรอ้ย นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะออก “สมดุบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน” ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัท าการซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื ้อคืนที่
บริษัทจดัการแต่งตัง้ ไดท้  ารายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนมีหนา้ที่มารบัสมดุบัญชี แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนใหด้  าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งเป็น
ผูด้  าเนินการดงักล่าวตามวรรคหนึ่ง  หรือใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวในนามบรษิัทจดัการหรือ
นายทะเบียน   

(3)  การสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้จะสมบูรณต์่อเมื่อค าสั่งซือ้ถูกตอ้งครบถว้น และบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซือ้แลว้ โดยสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้
หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ 

(4)  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซือ้และหรือขายคืน และหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษัทจัดการไดท้ ารายการดังกล่าว
สมบูรณแ์ลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ที่ที่จะตอ้งน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปบนัทึกรายการใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ โดยสามารถท าไดต้ัง้แต่วนัท าการถัดจากวันท าการที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่บริษัทจัดการ
แต่งตัง้ ท ารายการนัน้ ๆ สมบูรณแ์ลว้ (ในเวลาท าการ ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืนที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ ) เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนใหด้  าเนินการเป็นอย่าง
อื่นได ้

(5)  หากเกิดกรณีที่ขอ้มูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและขอ้มูลในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบียน
หน่วยลงทุนไม่ตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือว่าขอ้มูลและยอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้มลูของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบียนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งและเป็น
ปัจจบุนั 

(6)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรือ
อนญุาตใหด้ าเนินการได ้เท่านัน้  

(7)  หากปรากฏขอ้ผิดพลาดในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งท า
การทกัทว้งขอ้ผิดพลาด ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีไดร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงปรบัปรุงเงื่อนไขในการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ
ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชนแ์ก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือเพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต  โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 
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บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งอิงต่อ
บรษิัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นไดใ้นกรณีที่ ผูถื้อหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งจดัท าใบ
หน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
15. ก าหนดเวลา วิธกีาร และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

- ไม่มี -  

16. วิธกีารช าระเงนิหรือทรัพยส์ินอืน่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ : 

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี ้
ได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระ
หนี ้ดงันี ้ 

16.1 กรณีที่บรษิัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 
ณ วนัที่บรษิัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นที่ไดจ้าก
การรบัช าระหนี ้ 

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบั
ช าระหนี ้มารวมค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่
สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธิ
จากทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีต้กลงรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที่บริษัทจดัการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์าก
ทรพัยสิ์นนัน้ได ้และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยสิ์น บรษิัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือ ผลประโยชนท์ี่
ไดจ้ากการบรหิารทรพัยสิ์นนัน้  

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรัพยสิ์นอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจา ก
ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มีเงิน
ไดส้ทุธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงนิคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัท่ีบรษิัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่าง
อื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทนุรวมไดร้บัช าระหนีต้ามตราสารแห่ง
หนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนโุลม  

16.2 กรณีที่บรษิัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.2.1 กอ่นการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุโดยมตเิสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
หรือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตผุลว่าใน
ขณะนัน้การรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งหนีห้รือ
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สิทธิเรียกรอ้งนัน้  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูด้แูลผลประโยชนต์ามวรรคหนึง่ บรษิัทจดัการจะระบรุายละเอยีดเก่ียวกบั
ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรบัช าระหนี ้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน
รวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นนัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสามา
คมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรพัยสิ์น
ดงักล่าวดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ้ึ่งทรพัยสิ์นดังกล่าวต่อไปเพื่อ
เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บรษิัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาส
แรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างที่บรษิัทจดัการยงัไม่สามารถ
จ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นดงักล่าว ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ทรพัยสิ์น บรษิัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

16.3 กรณีที่มีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิ
เรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีก้็ได ้ในการด าเนินงาน
ดงักล่าวบรษิัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏชื่อตาม 
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้ 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทัง้การใหสิ้ทธิหรือการจ ากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อ
ว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมไดด้  าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุท่ี มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ

ไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่หรือผูม้ีเงินลงทุนสงู ตามที่ ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 
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18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ : 
18.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ 

กองทนุรวม 
18.2 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 1 ใหม้ีขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) กรณียกเวน้ใหถื้อหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัส่วนส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี ้   
(ก)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 
(ค)  กองทนุการออมแห่งชาติ 
(ง)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
(จ)  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
(ช)  กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ)  กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เช่น 

ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นตน้ 
(ญ) บคุคลอื่นท่ีไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี  ้
(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก

บริษัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากัดสดัส่วน ทั้งนี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น
เป็นกองทุนรวมจนถึงวนัที่ครบก าหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัที่เริ่มซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาด
รอง 

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชนต์อบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 18.1 ไดไ้ม่เกินสดัส่วนที่
ระบไุวใ้นโครงการ ทัง้นี ้เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานตามเหตจุ าเป็นและสมควร 

(ค)  กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 18.1 
ไดแ้ต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการ
ผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพิจารณาถึงประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

18.3 เงื่อนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนเงื่อนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วย
ลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เรื่อง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ ดงัต่อไปนี ้
(1) บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(2) การจ ากดัสิทธิรบัเงินปันผล (ถา้มี) ของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

(ก) บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที ถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรบัเงินปันผลในส่วน
ที่ถือเกินนัน้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้
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1. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุมิไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุเรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

(ข) บรษิัทจดัการจะยกเงินปันผลส่วนท่ีถกูจ ากดัสิทธิตาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน 

(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน บรษิัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วน
ดงักล่าวออกจากทรพัยสิ์นอื่นของกองทนุรวมโดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่  เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่ม
เดียวเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บรษิทัจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ ถืออยู่ 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่ จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ
รวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ : 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หากบรษิัทจดัการกองทุนรวม
ไดด้  าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดังกล่าว
และมีผลผกูพนัตามมติ 
มติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อว่ามตินัน้เสียไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อ
หน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้
รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่
ก าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เท่ากัน 
ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)    ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวน
หน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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20. วิธกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั : 
การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขดั
หรือแยง้กับพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย
ดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผกูพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้
เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกนั และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์
(จ) เรื่องที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บั

มติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขา้ง

มากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรือ 
(ข) ผูดู้แลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิ

ของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ผกูพนัไมว่่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทจดัการกองทนุ
รวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและ
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการกองทนุรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัสง่สรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้
เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ไม่มี 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
22. การเลกิกองทนุรวม : 
22.1.  เงื่อนไขในการเลิกกองทนุ:  
 บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุ เมื่อปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทนุมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 

(1) มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน โดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ยกว่า 
50 ลา้นบาทในวันท าการใดและบริษัทจัดการประสงคจ์ะเลิกกองทุน เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุ 

(2) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
(3)  เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด   
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(4)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 ทัง้นี ้ความในขอ้ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักองทุนรวมที่บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัยสิ์นคงเหลือที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้ 

 ทัง้นี ้ความในขอ้ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักองทนุรวมดงันี ้
(ก) กองทนุรวมตลาดเงิน 
(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์
(ง) กองทนุรวมดชันี 
(จ) กองทนุรวมอีทีเอฟ 

22.1.2  เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษิัทจดัการเลิกกองทนุ เนื่องจากบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้ กระท าการจน
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุ  

22.1.3  เมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ  

22.1.4  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

22.1.5 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปหากปรากฏว่า (เวน้แต่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมตัิเห็นชอบ ยกเวน้หรือผ่อน
ผนัใหด้  าเนินการเป็นอย่างอื่นได)้ 
(1) บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย

ลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณว์่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่
ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทั่วไป 

22.1.6 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุันควรสงสยัว่าอาจมีการ
จดัตัง้  จดัการ หรือใชก้องทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทุนของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการ
เฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านกังานไดด้  าเนินการ
แจง้ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลักฐานภายในระยะเวลาที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูนห์รือท าใหเ้ชื่อไดว้่าการจดัตัง้
กองทุนรวมเป็นการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้ริง และส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดการ
กองทนุรวมท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อใหก้องทุนรวมที่จดัตัง้ขึน้นัน้เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแทจ้ริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงานสั่งได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่
สามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปอย่างแทจ้รงิ 
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22.1.7 ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้ ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมได ้

(1)  มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทนุรวมที่ขดัหรือ
แยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว 

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดป้ฏิบัติหรือดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

(3)  ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั หากปรากฏขอ้เท็จจรงิว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคล
อื่นใดที่มิใช่ผูล้งทนุประเภทสถาบนัตามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม  

(4)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ปฏิบตัิหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านกังานตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหนา้ที่ของบริษัท
จดัการ  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมถูกส านกังานสั่งเพิกถอนการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดม้ี
การเสนอขายหน่วยลงทนุแลว้แต่ยงัมิไดม้ีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
และผลประโยชน ์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคืน
เงินค่าจองซือ้และผลประโยชน ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวม
ช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ จนถึงวนัท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมช าระเงิน
จ านวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกส านักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตัง้และจดัการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจด
ทะเบียนกองทนุรวมแลว้ ใหด้  าเนินการใหม้ีการเลิกกองทนุรวมทนัที 

22.1.8 บริษัทหลักทรพัยจ์ะเลิกกองทุนรวม เมื่อส านกังานมีค าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านกังานมีค าสั่งเพิกถอน
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และ
จดัการกองทนุ 

22.2. การด าเนินการของบรษิัทจดัการ เมื่อเลิกกองทนุรวม : 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุดงัต่อไปนี ้ 
(1)  ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตาม 22.1.1  
(2)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1.1 
(3)  จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 

เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
(4)  ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่

ปรากฏเหตตุาม 22.1.1 และเมื่อไดด้  าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้  
เมื่อไดด้  าเนินการตาม (1) ถึง (4) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการทราบก าหนดการเลิกกองทนุล่วงหนา้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุดงัต่อไปนี ้ 
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(ก) แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทัง้แจง้เป็นหนงัสือ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เว้นแต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นอย่างอื่น และอาจกระท าการดว้ยวิธีอื่นใด เพื่อใหป้ระชาชนรบัทราบขอ้มูลในเรื่อง
ดงักล่าวได ้ 

(ข) จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญาใช้
เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุ เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดจะตอ้งด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามขอ้  “การเลิกกองทุนรวม” ใหบ้รษิัทจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่
ตอ้งปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไ้ขเพิ่มเติม บริษัท
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย 

(1) การจดัท าและจดัส่งหนงัสือชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบรษิัทจดัการ” หากวนัท่ีปรากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่งหนงัสือชีช้วน หรือบริษัทจดัการไดร้บัผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) การจัดท าและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่งรายงาน 

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลิโอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบรษิัทจัดการ” นบัตัง้แต่
วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑด์งักล่าวเกิดขึน้ก่อน
หรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทนุตามขอ้ “สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ” นบัตัง้แต่วันท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดังกล่าว หากวนัที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดส่ง
รายงาน 

(5) การจัดท าและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่  และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏ
เหตกุารณต์ามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นบัตัง้แต่วนัที่ปรากฏ
เหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดังกล่าวตามขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” นบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน : 

เมื่อไดด้  าเนินการตามขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” แลว้ปรากฏว่ายงัมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่บรษิัทจดัการจะด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์งื่อนไขและวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหม้ีผู้ช  าระบัญชีที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบญัชีโดยจะไดด้  าเนินการใหม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นและ ช าระภาระหนี ้สินของกองทนุ และ
แจกจ่ายเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนีต้าม
หลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศก าหนด 

ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายและค่าตอบแทนในการช าระบญัชีกองทนุ บรษิัทจดัการจะหกัจากทรพัยสิ์นของกองทุน และเมื่อการช าระบญัชีเสรจ็สิน้         
ผูช้  าระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทนุกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว้ หากปรากฏ
ว่ามีทรพัยสิ์นคงคา้งอยู่ผูช้  าระบญัชีจะจดัการโอนทรพัยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัยพ์.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้
ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 


