
 

ระดับความเส่ียง : เส่ียงปานกลางค่อนข้างตํา่ (4) 

 

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 

TFixed2Y3AI  
กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

Thanachart Fixed Income 2Y3 Fund (Not for Retail Investors) 
 กองทุนรวมท่ีเสนอขายนีส้ามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้  

(Non-investment Grade) และ/หรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ผู้ลงทนุอาจมี
ความเส่ียงจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึง่สง่ผลให้ผู้ลงทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดได้ และใน
การขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุอาจจะไมไ่ด้รับเงินคืนตามท่ีระบใุนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 

 หากกองทนุนีจ้ะลงทนุในตราสารหนี ้Non-investment grade หรือ Unrated ในอตัราสว่นท่ีมากกว่าอตัราสว่นของกองทนุ
รวมทัว่ไป ผู้ลงทนุจะมีความเส่ียงด้าน Credit risk และ Liquidity risk มากขึน้ 

 กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย อาจลงทนุในตราสารหนีต้่างประเทศบางสว่นไม่เกินร้อยละ 79 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ กองทนุดงักล่าวไม่ได้เป็นกองทนุท่ีคุ้มครองเงินต้น และมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุในตา่งประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบีย้ และความเส่ียงท่ี
เก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงด้านการเมืองในระดบันานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเส่ียงในการบงัคบัใช้
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทนุ หรือกฎหมายหรือข้อกําหนดอ่ืนๆ ผลกระทบ
จากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถงึความจํากดัของความคุ้มครองจากกฎหมายท่ีมีตอ่กองทนุ เป็นต้น 

 เน่ืองจากกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย อาจพิจารณาลงทนุในต่างประเทศบางส่วน จึงมี
ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศ อาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทําให้กองทนุไม่สามารถนําเงิน
กลบัเข้ามาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ในกรณีท่ีกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย จะลงทนุในตราสารต่างประเทศ กองทนุจะป้องกนั
ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเต็มจํานวนสําหรับมลูค่าตราสารหนีต้่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ดงันัน้ จึงอาจมีความเส่ียงท่ี
คูส่ญัญาธุรกรรมการป้องกนัความเส่ียงอาจจะไมส่ามารถปฏิบติัตามข้อผกูพนัหรือสญัญาดงักลา่วได้ 

 ประเดน็สําคญัของกองทนุนีท่ี้ผู้สนใจลงทนุต้องรับทราบ 
1. กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตราสารหนีที้่มีความเสี่ยงสงูกว่ากองทนุรวมตราสารหนีที้่เสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไป โดย

กองทนุนีส้ามารถลงทนุในตราสารหนีที้ ่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment 
Grade) และ/หรือตราสารหนีที้่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทัง้นี ้การลงทนุของ
กองทนุจะเป็นไปตามท่ีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

2. กองทุนนีเ้ป็น “กองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ มีเงินลงทุนสงู” ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป โดย “ผู้ มีเงินลงทุนสงู” 



 

หมายความว่า ผู้ ท่ีจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในครัง้แรกตัง้แต่ห้าแสนบาทขึน้ไป ซึง่พิจารณาตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์)  

3. ผู้ ลงทุนในกองทุนนี  ้อาจได้รับการปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้คําแนะนําการลงทุนแตกต่างจาก
มาตรฐานท่ีกําหนดสําหรับลกูค้าท่ีเป็นผู้ลงทนุทัว่ไป   

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้
2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย เม่ือเห็นว่าการลงทนุในกองทนุรวมนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้
ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย อาจ/จะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือ
กลุม่บคุคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ขอ
งบลจ. www.thanachartfund.com 

 กองทนุมีการกําหนดอตัราสว่นการลงทนุไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทนุน้อยกว่ากองทนุรวมทัว่ไป จึงมีความ
เส่ียงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีจดัทําขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 เม่ือครบกําหนดอายุกองทุน กองทุนจะจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุน เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ี
รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและกนัสํารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากกองทนุขายตราสาร
หนีท่ี้ยงัไม่ครบกําหนดอายุของตราสารกองทนุอาจขาดทนุจากการขายตราสารเหล่านัน้ เน่ืองจากภาวะอตัราดอกเบีย้ใน
ตลาดขณะนัน้สภาพตลาด สภาพคลอ่งและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ลงทนุจงึอาจได้รับเงินคืนต่ํากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

 เม่ือบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัระหว่างอายกุองทนุ หรือ ณ วนัครบกําหนดอายกุองทนุ ในการคืนเงิน
จากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติันัน้ บริษัทจดัการจะนําเงินทัง้หมดท่ีได้จากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกองทนุนีไ้ปลงทนุต่อยงักองทนุเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้
ดําเนินการจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
กําหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอ่ืน (กองทนุเปิดธนชาตตลาดเงิน  (T-MONEY) เป็นกองทนุรวมตลาดเงินผู้ลงทนุสามารถซือ้-
ขายคืนได้ทกุวนัทําการ) 

 บริษัทจัดการอาจมีการลงทนุในหลกัทรัพย์เดียวกับหลกัทรัพย์ท่ีลงทุนเพ่ือลกูค้า ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย



 

นัน้  

 ผู้ ลงทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์      
บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfund.com   

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 



 

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด 
 

เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
มลูคา่โครงการ 2,000,000,000 บาท 
จํานวนหน่วย 200,000,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 10 บาท 

 
 
 

สถานที่ตดิต่อซือ้ขายหน่วยลงทุน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)     

 

  
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 

 (หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562) 
 
 
 



 

สารบัญ 
 หน้า                   

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม  
ส่วนข้อมูลโครงการ  
1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 1 
2. จํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ท่ีตราไว้ จํานวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทนุ 1 

ท่ีเสนอขาย 
3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะโครงการ ประเภทและอตัราสว่น 2 
   ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ 

4. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) 21 
5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 22 
6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 28 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 28 
8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 30 
9. การชําระคา่รับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน 31 
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1. ��B�G�O?��ก�� 
ก������ ��������� ��=�U��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D 

2. �O!J�!ก������� 
ก��������E�)�ก������#���$���% �&'!�����<�������U*��ก��<�=��$�U*�(T <�=��$�����ก���ก����D��������=��L��!����
��#���=��L%�� (FX bond) <�=��$���D�Wก ��$���(ก��(O�P��$���(O�P�D��$!� ��$�ก��
�ก��E
� D���$!�����!�+�(ก��
*[=ก���ก� ก.�.�.ก+��
��$���]���)#��ก����������%
� E
����"�����%
��(��#���=��L<�=�����=��L �(����� ก������?
OD?�[�����#������=��L%���กD������= 79 ������*���(O�P�D�����D���ก����� 
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ก�����������"�����#�����<��������(��#���=��L<�=�����=��L <�=��$���D�Wก����")(�ก���D� ��!���(�
()* �
����$!�"$��!+ก ��(�
()��!���"�����%
� (Non-investment Grade) <�=/��$���!%����ก�?(
�(�
()* �����$!�"$� (Unrated 
Securities) �(����� ก���������ก�����?=��Q�%�����!�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�.ก+��
��$���]���)#��ก����������%
�  
ก�����?=�����#��(^^&$������ ���� (Derivatives) �O$!��Z��ก(�* ����!�� (Hedging) <�=/��$�?(
#����ก��Z��ก(�* ����!����!
�ก�!� ����ก()�(��<�ก����!�� <�=��$��(��
�ก�)�����]�?+� ��+��()���*��������������=��L��!ก���������� E
�ก������

(�ก�� ?=������Q�%�����(ก�ก[mP��!��=กL*[=ก���ก� ก.�.�. ��$���=กL�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�. ��$�กR�����!
�ก�!� ����ก+��
  ��$�����!�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�. ��]���)#�������%
� ����%�ก]
� ?=%�������#��(^^&$������ ����
�O$!�<� ������=E���P��)<�� <�=������!���(กS[=����(^^&$������ ����<W� (Structured Note) 
ก������?��ก������#�������!�����*����$��กก �<�=/��$�����ก ����E*��ก� E
�#�ก�[�����������!ก������������
���*����$��กก ����E*��ก� ก�����?=����������
(�ก�� ก���*�)ก+��
���E*��ก�<�=�??=�����#���������
�=�=�(���$!�<�� �� ���!���$��?OD?�[�����#���(ก��(O�P��$���(O�P�D��$!���$�ก��
�ก��E
� D���$!� ����=กL
*[=ก���ก� ก.�.�. ��$���=กL�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�. ��$�����!�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�. ��]���)#��ก�����
�����%
� 
�� ���!���$��?OD?�[�����#���(ก��(O�P��$���(O�P�D��$!���$�ก��
�ก��E
� D���$!� ����=กL*[=ก���ก� ก.�.�. ��$�
��=กL�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�. ��$�����!�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�. ��]���)#��ก����������%
� 

�(����� ก�*+� [�(
�� �ก���������ก�������ก�?(
<)����=�U����ก����� )�DS(�?(
ก��?%���()�� ��=�=� �
(����� �
� �
ก]%
� �(����� E
�����*+�'�"'���=E���P�������������Q��+*(^  

• �� ��=�=� � 30  (��()<�� (���!?
�=�)�����Q�ก������ �  

• �� ��=�=� � 30  (�ก���*�)ก+��
���E*��ก�  
#�ก�[���!ก���������ก�����%����Q�%����E�)�ก��������ก�?(
<)����=�U����ก����� )�DS(�?(
ก�?=
+��D�ก�<ก�%�
�(
�� �ก���������ก������ �#����Q�%����E�)�ก������U�#� 90  (��()<�� (���!�(
�� �ก���������ก������ �%��
��Q�%����E�)�ก������ � ��<��%
��()��D?ก���"$���� ������#������!��<�����=�U����ก������ �U�#�ก+��
� �

(�ก��  

3. "���JD���
E"�������CB=��C�ก��F������ 
ก+%��� ��กD���� : )�DS(�?(
ก�?=�()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D#��<ก��������� �ก��ก�
+��D������ก��������"

+��D�ก�%
� ��������?=%
��()����)<��#�������ก+%��� ��กD���� (Capital Gain) �ก�*��!�()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D
���ก ��*��!&$����� ������  �(����� ��D�ก+%�
(�ก�� ��!����������!��Q�)�**�����
%
��()?กก������#�ก������ �?=%
��()�ก� ��%��
��������US���D�%
�)�**�����
  

 ��กMNB�
E�L�?�K���ก����� 

Q: ก���������
���S�ก���������
E�
ก��กL������B�G����"������� �����
ก��DJ�	�F�������!���������=� �!��=� 
A: ก����������Q�ก������ ��+��()�������D��������� <�=%����ก�<)����D
������ ������ 
Q: ก������
��
CL������F����O?��ก�����@�? 
A: ก����������?+� ���D����E*��ก� ���ก() 2,000 ���)� #��=� ���=�=� �ก���������� ������*�(��<�ก )�DS(�?(
ก��?

��������� �������กD�?+� ���D�������E*��ก�%
�%���กD� 300 ���)� 
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Q: ก���������
�����B���
ECB��S��������ก�L����J��F��������กMNB@� D�B"�������?�������@��B!B�������@� 
A:   - �����#?�������!���"�()* ����!��������������(��#���=��L<�=�����=��L%
� E
����"�����%
�?�*�)ก+��
���

ก����� 
- )�**�����
��!����ก�ก��������!����)<��%������US� 

Q: �ICC�!@��
E�
"�ก�B�J�!���
��!�L�?�K����F���������"������� 
A:  - * ����"#�ก��+�=������������ก����<������� %
���]���?+� ���D���$���� ���!ก+��
% � &'!��?�+#����������%��%
��()

��D������*$������!*
� (�   
- * ����!��?กก��
�������*����������!ก���������������*��
�� ��$!��?กก��OD!��'������(��
�ก�)��� 
 - ก��������UO*����?+ก(
 ��$!��?ก��Q�ก�������!%����	
#��&$����<))ก�������	
�(! %� E
�ก�����?=��ก��()&$��*$���� ������

E
��(�E��(�D����(�� 
Q: ก���������
���S�ก������
E�
"����Bก����F������������S�ก���������
E�������CB?���?�����F��������=� �!��=� 
A: ก��������%���������=ก(���D������ <�=%��*���*�����D���� 
Q: ก���������
��
��J�B!B����J�K	
�!��=� 
A:   (���!�D����
��)�t)(^�� *$� ��=�[ 1 �t �()�(��<�� (�"(
?ก (�?
�=�)���ก����(O�P�D���Q�ก������ � E
�)�DS(�?(
ก�?=<?�� (���!

�D����
��))(^�� <�= (���!�D����
��))(^��*�(��<�ก#���+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.� <�=���"$���� ������U�#� 30  (��()�(��<�� (�
�D����
ก���������� ������ 

 ���กL����@�ก��U�����!D�BO�����!����� 

Q: ก���������
��
�F�
ก����!D�B��JU���?�����!������!��=� 
A:  ก������ ������ 

ก������������O���*�(���
�� *$� ก���������� ������*�(��<�ก����(�� <�=����������(���!+ 500,000 )� �( �������� ��������
&$����� ���������ก�����?+� � 500,000 )� �*����� ������#�ก���������� ������*�(��<�ก���ก() 10 )������� �
����� E
�ก��������%������ก�ก])*����������ก������ ������ ���"*+� [��Q���� ������%
� 
(���� 
= ��D������ ��
� � �*����� ������ + *����������ก������ ������ ("���)  
= 500,000 / (10+ 0) ?+� ���� ��������!��������%
��() ���ก() 50,000 ��� ������ 
���"&$����� ���������ก������ ����%
� �B��������
E 20 W 26 ก��G�H���Y 2562 

@������E�U������������! J�FM��C��ก���������F��F�
ECB=���J	L��B��F�?�U������!��������!�	[? �������\�Y D�B=���J
	L��B��F�?�U������!�����"�����?�� ���� 	�����@�] �
E�L�@��J�FM��C��ก��=������>����!��?�U������!�����
D�B�
���ก^��C�ก���?��"����J��F�@�������>���C��J=������S���!ก��U����
E=����J	L��B��F���J��NY>�ก���� G�!@��F��
����L�ก��������!���ก��������!?����D�ก ����D�J�FM��C��ก��CB���K����S��!����E� 

�(����� �����#?���"�D
���
� ������ E���� %��S[��P ��$����D�����P��]� %
���! 
� )�DS(���(ก��(O�P?(
ก�ก����� ���� ?+ก(
  

��!���� �(�� 5-7 �*���]� )� �* %�Y� �����! 231 "����
+�D <� ����OD�� ������� (� ก�����O���*� 10330   
E��L(O�P 0-2126-8399  E���� 0-2217-5281  
E-mail : mailus@thanachartfund.com  Website : http://www.thanachartfund.com 

� ��*����� ?+ก(
 (����)    E��L(O�P 1770 
� ��$������()����ก���<�=�()&$��*$���! )�?. ����<����(�� 

�F�
ก��	L��B?�U������!�����   ��D��
 *+�(!��(ก)(^����*�  ��]* ��$�
�Y�P �(!�?��  
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_J�K	
U������!����� O�! J�C.��	��`                                    �����!)(^��ก�=<��� (� 
1. ��*����� ?+ก(
 (����)                         �+�(ก�D
��                                     001-3-00417-4 
2. ��*�ก���L������� ?+ก(
 (����)               ���O�D�?D�� � ��P                     285-0-01087-9 
3. ��*�%��O[D��P  ?+ก(
 (����)                 �+�(ก�(�E��D�                                  111-3-03734-0 
4. ��*�ก�Dก�%�� ?+ก(
 (����)                     ��"����(�� �                           082-1-08292-7 
5. ��*�ก�����O  ?+ก(
 (����)                       ���O�D�?D�                                  205-3-03201-3 
6. ��*�����D�                                                ������=��*P                            000000043935 

O�!@	�	��	L��B��F� Pay-in-slip �H�E��L�����J�K	
������?�����ก��� ��$� D��ก��$!�#
����!)�DS(�?(
ก����^� 

ก����JU���?�����!�����O�!���O����F 

�L����Jก����JU���?�����!�����O�!���O����F�B������!�ก����� 

1. #��=� �����ก�����)�DS(�?(
ก��?�()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D%���กD��t�= 2 *�(�� ����!)�DS(�?(
ก�ก+��
 E
�
?+� ���D�#�ก��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D
(�ก��  ��Q�?+� ���D���!?(
���E
���=�[%���กD�
�ก�)����() <�=/��$�ก+%�
?ก��D������ ����������� ��$���(ก��(O�P��$���(O�P�D��$!����( ��� b��=�U������(ก��(O�P��$���(O�P�D��$!� ��$�ก��
�ก
��E
� D���$!���!?=�����c ��(�ก(���D��+����+��()*�#��?�����ก����� ("���) 

�(�����* �#� ��*��'!� ?=%���+�)(�*()#�ก�[����%���� 

(1)  #�ก�[���!��* ��D
�ก�D�����
��$��*��
�����(ก��(O�P�
���������<�� 

(2)  ��$�ก�[��$!�#
��!�กD
?ก�������!%�����"* )*��%
���$�������!�กD
?ก�h??(�U���ก��$������$!�#
��!%
��()ก������(�?ก
�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�. 

2. )�DS(�?(
ก�?=
+��D�ก��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D������ #��ก()���"$���� ������ �(����� )�DS(�?(
ก�?=
+��D�ก�
(����  
E
�"$� �%
��()* ���]���)#��
+��D�ก�?ก���"$���� ������<��  <�="$� �%���_D)(�D�D
%�?ก���=����
E*��ก�ก����� 
� ��<��)�DS(�?(
ก�?=ก+��
��$����^���Q������$!� ���=����

(���� 

(ก) )�DS(�?(
ก�?=�+��D��(����
��!%
�?กก��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D������"$���� ������?กก��������%���������
�(�ก�������	
������
��D� (T-MONEY) <�="$� �%
��()* ���]���)#��
+��D�ก�?ก���"$���� ������<��  <�="$� �
%���_D)(�D�D
%�?ก���=����
E*��ก�ก����� � ��<��)�DS(�?(
ก�?=ก+��
��$����^���Q������$!� 

(�) )�DS(�?(
ก����� ��D��D��!?=#�����"$���� ���������"����!��<��� D��ก��()��D�?กก��()&$��*$���� ������E
�
�(�E��(�D����� (ก) %
� E
����"$���� ����������<?��* ���=��*P��(�)�DS(�?(
ก���Q����(กS[P�(กS� ��<))Y��P�
��$���ก���$!�#
��!)�DS(�?(
ก�����()��$�ก+��
�OD!���D�#���*� E
�����<?���� ������Q�� �%������ก � 7  (��+
ก� ก��� (��+ก��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D� ��<��)�DS(�?(
ก�?=ก+��
��$����^�#��
+��D�ก���Q������$!�
%
� �(����� )�DS(�?(
ก����� ��D��D��!?=�_D���%���() ��$�%��
+��D�ก���*+�(!�����!��<��� D��ก��()��D�?กก��()&$��*$�
��� ���������)�**�#
��$�ก����)�**�#
����!)�DS(�?(
ก���]���* � 

�L����Jก����JU���?�����!�����O�!���O����F���E�?�JกL������!�ก����� 

1. #�ก�
+��D�ก��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D��$!�*�)ก+��
���ก����� )�DS(�?(
ก�?=<?�� (�*�)ก+��
���ก�����#��
���"$���� ��������)U�#� 30  (��()�(��<�� (��D����
ก���������� ������ �(����� ��$!�*�)ก+��
���ก����� #� (�*�)
ก+��
���ก����� )�DS(�?(
ก����� ��D��D��!?=?+������(ก��(O�P��$���(O�P�D���!���$��������ก����� �O$!�*$���D���?+� �
��!� )� �%
���(��(ก*�#��?��<�=ก(��+���*�#��?����!�ก�!� �������ก�����#��<ก����"$���� ������ 
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2. ��$!�ก�����*�)ก+��
���ก�����<�=
+��D�ก���Dกก����� #�ก�*$���D�?กก���Dกก�����#�����"$���� �������(�� )�DS(�
?(
ก�?=
+��D�ก��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D#��ก()���"$���� ��������ก�� �(����� )�DS(�?(
ก�?=
+��D�ก�
(���� E
�"$�
 �%
��()* ���]���)#��
+��D�ก�?ก���"$���� ������<��  <�="$� �%���_D)(�D�D
%�?ก���=����
E*��ก�ก����� � ��<��
)�DS(�?(
ก�?=ก+��
��$����^���Q������$!� ���=����

(���� 

(ก) )�DS(�?(
ก�?=�+��D��(����
��!%
�?กก��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D������"$���� ������?กก��������%���������
�(�ก�������	
���� ��
��D� (T-MONEY) <�="$� �%
��()* ���]���)#��
+��D�ก�?ก���"$���� ������<��  <�="$�
 �%���_D)(�D�D
%�?ก���=����
E*��ก�ก����� � ��<��)�DS(�?(
ก�?=ก+��
��$����^���Q������$!�  

(�) )�DS(�?(
ก����� ��D��D��!?=#�����"$���� ���������"����!��<��� D��ก��()��D�?กก��()&$��*$���� ������E
�
�(�E��(�D����� (ก) %
� E
����"$���� ����������<?��* ���=��*P��(�)�DS(�?(
ก���Q����(กS[P�(กS� ��<))Y��P�
��$���ก���$!�#
��!)�DS(�?(
ก�����()��$�ก+��
�OD!���D�#���*� E
�����<?���� ������Q�� �%������ก � 7  (��+
ก� ก��� (��+ก��()&$��*$���� ������E
��(�E��(�D� ��<��)�DS(�?(
ก�?=ก+��
��$����^�#��
+��D�ก���Q������$!�
%
� �(����� )�DS(�?(
ก����� ��D��D��!?=�_D���%���() ��$�%��
+��D�ก���*+�(!�����!��<��� D��ก��()��D�?กก��()&$��*$�
��� ���������)�**�#
��$�ก����)�**�#
����!)�DS(�?(
ก���]���* � 

 (���=����
�� E*��ก�ก����� ��� 7.4 ���=����
 D��ก��()&$��*$���� �����OD!���D�) 
Q: ก�N
@��
EJ�FM��C��ก��ก�������������F��F=���!���!����� 
A:  )�DS(�?(
ก�ก������ ��� ��D��D%������� ������
(���� 

� )�**�#
��$�ก����)�**��
�� ก(�#
?="$���� ������%
�%���กD���'!�#������?+� ���� ��������!?+����%
�<�� �(����
���
ก������ � �ก� ��#�ก�[��������ก� ������=กL*[=ก���ก�ก+ก()��
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+��D�ก�#���D��D��ก�����%
���!�+ก����)�DS(�?(
ก���$�E
����
�*�$�����D�����P��]����)�DS(�?(
ก� http://www.thanachartfund.com <�=�����()����ก�����$��()&$��*$���!%
��()ก�<����(��?ก
)�DS(�?(
ก� 
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Q: ก���������
��
	�����D�B�F�
ก��������
!����"������� D�B�O!J�!ก���B��J���HFH��O�!ก�BJ��ก�����K�O�����ก�� 
����C��F�
������ก�BJ��ก�����ก�������=��!��=� 

A:  ก������ ������������<�= D��ก��������������������� E
� 

�����������" �D
�����! )�DS(���(ก��(O�P?(
ก�ก����� ���� ?+ก(
  E��L(O�P 0-2126-8399 ��$��+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�. 
(Help Center) E��L(O�P 0-2263-6000 

ก��=�()���ODO�E
�ก�=) �ก����^E����ก� 

#�ก�[���!)�DS(�?(
ก�ก������ �W�WX���$�%���_D)(�D����(ก�ก[mP�ก�!� ก()ก�����(�D#��?(
�(��ก������ �<))��Q�ก��(! %� <�=
ก�W�WX���$�ก�%���_D)(�D�(��ก��#���กD
* �������<ก�ก������ ���$��������� )�DS(�?(
ก�ก������ �?=<ก�%����� �* �
������E
�%���(ก��  E
�#�ก�[���!�กD
���ODO��=� ��)�DS(�?(
ก�ก������ �<�=�������� )�DS(�?(
ก�ก������ ��D����#���+
���ODO�������ก�OD?�[������^E����ก� 

�(����� ก�����%��%
���ก���=ก(� *���*�����D������$���=ก(�����)<�� 

ก��=�()���ODO�E
�ก�=) ����^E����ก���Q�%��� O�). ��(ก��(O�P<�=��
��(ก��(O�P O.L. 2535 <�= ��=กL
�+�(ก��*[=ก���ก� ก.�.�.  �
� �ก�=) �ก����^E����ก� 

J�??��
E�ก
E!�����ก�Jก���L���F�ก�����ก�������� 

Q: �������ก
E!�ก�JJ�FM��C��ก��ก��������  

A: �������ก�!� ก())�DS(�?(
ก�ก������ � 
)�DS(���(ก��(O�P?(
ก�ก����� ���� ?+ก(
 ()�?.����) �
D��$!�)�DS(���(ก��(O�P?(
ก�ก������ � ����D� ?+ก(
         

()�?.����D�) ก���(���'����$!� (���! 19 ���*� 2535 
� ����?
�=�)�����!����ก�+�=<�� ?+� � 100 ���)� ��Q���'!�#��?]
)�DS(�
<�ก��!%
��()#)���^���=ก�)���กD?��(ก��(O�P��=�U�?(
ก�ก������ �?กก�=�� �ก�*�(� ����%
��()#)���^���=ก�)
���กD?��(ก��(O�P��=�U�ก�?(
ก�ก������� �)�**� �h??�)(�
+��D����กD?
��ก�?(
ก�ก������ � ก������� �)�**� <�=ก�����
�+�����������O E
�����U�#��ก�ก+ก()
�<�����+�(ก��*[=ก���ก�ก+ก()��(ก��(O�P<�=��
��(ก��(O�P 

����%
�����!���$!���Q�)�DS(���(ก��(O�P?(
ก�ก������ �����D ?+ก(
��$!� (���! 7 ��S�� 2542 <�=��Q�)�DS(���(ก��(O�P
?(
ก�ก���������D ?+ก(
��$!� (���! 1 O\SU*� 2544 �h??�)(�)�DS(�%
�?
�=�)�������!��<����$!���Q�)�DS(���(ก��(O�P?(
ก�
ก����� ���� ?+ก(
 E
������(��<�� (���! 26 O\SU*� 2548 ��Q����%� 

���C��B�J
!�  

?+� �   100,000,000 )� 
 <)����ก��Q� 10,000,000     ���� ���*������= 10 )� 
 ����ก�+�=<��  100,000,000 )� ��$!� (���! 19 ���*� 2535 
"��>������ 

���$!����"$�������#� �̂��=ก�)
� ��")(�ก���D�U�#���=��L 2 �� E
�"$�����#�)�DS(�?(
ก�*D
��Q������=
(����%���� 

1. ��*����� ?+ก(
 (����) �����= 74.99 
2. ��*�����D� �����= 25.00 
3.  �$!�V �����= 0.01 
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?NBก���ก��J�FM��C��ก�� �
 7 ?� ����
� 
1. *�[���?��P ����LD�D��DL ��=��ก���ก� 

2. *�[���\��D� ?(���P��=�D��D� ก���ก� 

3. *�[�Uก� �(���L�ST ก���ก� 

4. *�[)�^�(� �ก����D�� D��P ก���ก� 

5. *�[�	�=O�LP �?�(�ก�  ก���ก� 

6. *�[�ก����%ก� U��D D��P (��   ก���ก� 

7. Mr. PAUL ALAN  DEWOLFE ก���ก� 

CL����ก���������������G�!@��ก��J�F���C��ก�����J�FM�� 96 ก����� (������ [ 31 �.*. 2562) 

���?����H!Y�F�����F���ก��������CL����  197,312.52  ���)� (������ [ 31 �.*. 2562) 
• ���$!�*[=ก���ก�ก������ 

���$!�*[=ก���ก�)�D��ก������ %
�<ก� 
1. *�[)�^�(� �ก����D�� D��P ��=��*[=ก���ก� 
2. *�[E��D�� � ����?�E��D ก���ก� 
3. *�[ DLDSTP �$!��(��ก�� ก���ก� 
4. *�[[(T� ���= (�  ก���ก� 
5. *�[����� ���(���(�ก� ก���ก� 

Q: ��!	�E�"��C��ก��ก����� ��B���Fก��geกM� D�B��B�Jก��NYก���L�����
E�ก
E!�����ก�Jก��J�F���C��ก��ก�������� 
������������
E?�����J"F�	�J���"��C��ก��ก��������ก��� 

A: ���$!����?(
ก�ก����� ��= (�Dก�L'กS ��=�)ก�[Pก��+�� <�= �����!* ��()�D
��) 
�$!� ���ก�� ��= (�Dก�L'กS ��=�)ก�[P�+�� �����!* ��()�D
��) 

�� DLDSTP �$!��(��ก�� 
 

- ��D^^E� / )�D�����กD? 
(ก���D�) �")(�)([mD� 
O(��)�D��L���P 

- CISA 

- ����� �ก���ก����?(
ก� )�?.���� 
- ���?(
ก�ก������ �E� )�?.���� 
- ���?(
ก�ก������ �E� 1 )�?.���� 
- ���?(
ก�ก����� 2 )�?.���� 
- ���?(
ก�ก����� 1 )�?.���� 
- ���?(
ก� ( �D���กD?) IFCT                 
- �?������!�D���$!�  )�.U(����กD? ?+ก(
 

(����) 

- ����� �ก���ก����?(
ก� 
W��)�D��ก�����  
(ก������������) 
 

���  DU�D�D �กS�L�� 
 

- ��D^^E� / )�D�����กD? 
(ก���D�) ?����ก�[P
�� D���(� 

- CFA level I 

- ���?(
ก�ก������ �E� )�?.���� 
- �(กSก����?(
ก�ก������� �)�**�� �E� 

2 )�?.���� 
- ���?(
ก�ก����� ��*�ก�����O ?+ก(


(����) 
- ���?(
ก�ก����� )�?.���� 
- �?������! D�*�=�Pก������� �E�   )�?.

���� 

- ���?(
ก�ก������ �E� 
W��)�D��ก�����  
(ก������������) 
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�$!� ���ก�� ��= (�Dก�L'กS ��=�)ก�[P�+�� �����!* ��()�D
��) 

���(��DU O��*O�D� 
 

- ��D^^E� / )�D�����กD? 
St. Louis University, 
USA  

- ���?(
ก�ก������ �E� )�?.���� 
- ���?(
ก�ก������ �E� 1 )�?.���� 
- �?������!)�D���+�(ก��*[=ก���ก� 

ก.�.�. 
- �( ����� �L���P&$������������%�� 
- ���?(
ก�ก����� )�?.���� 
- ����� �����+�^ก� ��*�ก�����O?+ก(
 

(����) 

- ���?(
ก�ก������ �E�         
W��)�D��ก�����  
(ก������������) 
 

 

��� �(�U�[P  
E�U��?��
� 

- ��D^^E� / )�D�����กD? 
   ��)([mD�-�(ก)�D�� 
   �=
()���  

?����ก�[P�� D���(�  
- CISA level 1 

- ���?(
ก�ก����� )�?.���� 
- ����� ����?(
ก�ก����� )�?.���� 
- ����� ����?(
ก�ก����� )�?.U(��  
- ���?(
ก�W��O(����D�U([mP )�?.U(�� 

- ���?(
ก�ก�����  
W���������� 

 
 

��� [(T�  
������ D�� 

- ��D^^���  
 DL ก���L���P�����ก� 
?����ก�[P�� D���(� 

- ��D^^E�ก���D�  
��(ก��������D 
�� D���(�����L���P 

- ���?(
ก�ก����� )�?.���� 
- ��*�ก�Dก�%�� W���_D)(�Dก��*�
D� 
- ��*�ก���%�� W��)�D��* ����!��
��

ก���
 
- )�DS(� ����P�&�
�-�)�&P ���&D!� ��=��L%�� 
- W��ก���D�<�=ก�)�D��O��P�Y��DE� 

- ���?(
ก�ก�����  
W���������� 

 

Q: ��!	�E�"�����J����ก����!������JU���?�����!����� ��!�B�J
!����!����� D�B"����D�"���BO!	�Y  

A: �����()����ก�����$��()&$��*$���� ������ 
�L���J J�FM�� �J��YO��g�H�Y 

1 ��*����� ?+ก(
 (����) 0-2217-8000 

��$������()����ก���<�=�()&$��*$���! )�?.���� <����(�� 

���$!����=�)������ ������ 
)�DS(���(ก��(O�P?(
ก�ก��������� ?+ก(
 E��L(O�P 0-2126-8399 E���� 0-2217-5282 
���$!����
�<�����=E���P 

��*�ก�Dก�%�� ?+ก(
 (����) E��L(O�P : 0-2470-3200   E���� : 0 2470-1996 

��ก?ก�����!����!ก+��
% �#��(^^<����(�� ���
�<�����=E���P�(��������!��กR���#�ก��(กS��=E���P������"$���� �
�����
� � 

 	������
E"������������>���J�������HFE���F��ก
E!�ก�Jก���������
� 

�����������"���()��(��$����� ��� �������E*��ก�%
���! )�DS(���(ก��(O�P?(
ก�ก����� ���� ?+ก(
 ��*����� ��$�
�����()����ก�����$��()&$��*$���� ������ ��$� � ])%&�P���)�DS(�?(
ก� www.thanachartfund.com 
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 ?�����
E!�@�ก����������ก�������� D�BD�����ก��J�F����H�E���?�����
E!� 

1. ?�����
E!�C�กก���L���F�������"����ก������ (Business Risk) <�=* ����!��?กก���!�����ก��������%�����"�+�=

�ก�)��� <�=/��$� *$���D����%
� (Default Risk/Credit Risk) %
�<ก� E�ก���!�* ��$�����)<����������?����!��<����'����?ก
�h??(���!�ก�!� ���� ���� U =���กD?<�=�����ก�����������ก���� ��ก�
+��D�����������ก���� ��Q����  <�=E�ก���!�����ก����
<�������%�����"?���+�=����%
���]���?+� ���D���$���� ���!ก+��
% � E
�ก�����?=OD?�[�h??(����V ��!�ก�!� ������Q�<� ��#�
ก�)�D��* ����!�� ���� ก� D�*�=�P�h??(�O$��T�������� * ����"#�ก��+�=
�ก�)���<�=��D������������ก���� <�=/��$� 
ก�?(
�(�
()* �����$!�"$������������ ��$������ก�������� ��Q���� 

2. ?�����
E!�C�กก�����
E!�D����������ก�J
�! (Interest Rate Risk) E
��(! %��*�����������?=����!��<���%�#��DL
��������ก()ก�����!��<�������(��
�ก�)��� <�=���ก�D����������!�����*����$��D!�� �����%� ก�����!��<�������(��

�ก�)���ก]?=�D!�����ก�=�)����*�����ก�'�� 

��$!�*�)ก+��
���ก����� ก�����?=?+������(ก��(O�P��$���(O�P�D���!���$��������ก����� �O$!�*$���D���?+� ���!� )� �%
�
��(��(ก*�#��?��<�=ก(��+���*�#��?����!�ก�!� �������ก�����#��<ก����"$���� ������ �กก�����������������!�(�%��*�)ก+��
������
���� ก������?�
���?กก������������(�� ��$!��?กU =�(��
�ก�)���#���
�[=�(�� �UO��
 �UO*����<�=�h??(�
�$!�V ��!�ก�!� ���� ��������?'��?%
��()��D�*$��!+ก ���D��������D!�<�ก%
�   

�(����� * ����!��?กก�����!��<����(��
�ก�)��� (Interest Rate Risk) ��Q��� ���'!����* ����!��?ก* ��(�� � ����*    
���� (Market Risk) &'!�E
���(กก�*$� E�ก���!�*��$�����)<�����������()�( �'���� ��$!��?ก* ��(�� �����h??(����V ��!
�ก�!� ���� ���� U =�L�STกD? �(�*� ก���$�� *���D� <�=�(��
�ก�)��� ��Q����  �(����� ก�����?=OD?�[ก�=?�ก������#��������V 
E
�OD?�[?ก�h??(�O$��T� L(ก�UO��������ก���� <�=�"�ก�[P���L�STกD? �(�*� ก���$�� &'!��?�����ก�=�)���ก������
�������
(�ก��  � ��(��ก�ก+��
�(
�� �ก��������!���=��<�=��
*����ก()�E�)�ก���������ก����� 

3.  ?�����
E!�C�กก������G�H?������������ (Liquidity Risk) *$� E�ก���!�����?��%��%
����*<�=� � ��!����ก� 
�(����� )�DS(�?(
ก�?=OD?�[�����E
�*+�'�"'��UO*����#�ก�����!���$����������=�U����V ก���ก��(
�D�#?����� <�=�D
��
ก�����!��<�����!���(��+*(^ �O$!�ก+��
�(
�� �ก������#�����#�����=��ก()����)<��<�=* ����!����!ก+��
% �<�=��
*����
ก()�E�)�ก���������ก�����   

4. ?�����
E!�C�กก�������@���KK�U�����!��������H�E��m��ก��?�����
E!����ก����� *$�ก���!���������??=O�
E�ก�#�
ก�%
��()����)<���OD!��'��?กก���!ก�����%������#��(^^&$������ �����O$!��Z��ก(�* ����!�� �(����� ก������#��(^^&$����
�� ���� 
(�ก��  �?%�����"�Z��ก(�* ����!�����ก�����%
��(����
 

5.   ?�����
E!����������D�ก���
E!� (Currency /Exchange Rate Risk) &'!�?=�กD
�'��#�ก�[���!ก�������ก������#�����#��ก����D�
�����=��L ��Q�* ����!����!�กD
?ก* �<�ก�������(��<�ก����!���=� ���ก����D�)�ก()�ก����D������=��L��!ก���������� &'!�
�??=�+#������)<����!%
�?กก������#������=��L��$!�*D
��Q���D�)�<�ก���%�?ก����)<����!�กD
�'��)���D��ก������"D!����
��=��L��!%������  

�+��()ก�������� #�ก�[���!ก�������ก������#�����#��ก����D������=��L ก�����?=�Z��ก(�* ����!���(��<�ก����!����]�
?+� ��+��()���*��������������=��L��!ก���������� �(����� ก��+���ก����Z��ก(�* ����!���?�������� &'!��+#������)<�����
ก�����E
�� ��
��?ก��������!�OD!��'�� 

6.  ?�����
E!��
E�กF�C�กก�������@������B��g 

* ����!����!�ก�!� ����ก()��=��L���V ��!ก�����%������ ���� ก�����!��<�����ก���$�� กR��� �L�STกD? ��
ก���D�  
�(��
�ก�)��� <�=�h??(���!����ก�=�)�����
ก���D������=��L�(��V ��Q���� 

ก���������ก�����#�������!��กE
�U*��ก�� �(T)� ��$���*Pก���!?(
�(���'����กR������� (public-law entities) 
#���=��L<�=�ก����D���!<�ก���ก(� ������* ����!�����ก��������!�ก�!� �������ก������<���=�(กS[= E
��(! %�* ����!��#�ก�
�����
(�ก�� ?=���=
()* ����!������'�� ��$!���ก������#���(ก��(O�P�����=��L��!����#��� �ก+�(�O(�� (Developing Countries) 
<�=��
��=��L�กD
#��� (Emerging Markets) * ����!����!ก�� "'��??=�����ก�=�)#����)�����(ก��(O�P��!ก���������� ���� 
* ����!����!�กD
?กกR�ก[mP<�=���ก+��
#�ก��������$�ก�����ก*$���(O�P�D���$��D��Dก�()*$������=��L�(��V (investment and 
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repatriation restrictions) * ����!����!�กD
?ก* ��(�� �����(��<�ก����!�� * ����!����!�กD
?กE�ก���!��
#���=��L�����(��
?=�กD
* ��(�� ������D
�ก�D��$!������)����)ก()��
#���=��L��!��ก�O(���กก � * ����!��?กก�������)�)���$�ก�
<��ก<&����U*�(T���U*��ก�� * �?+ก(
#���������!��	
�������������� ��$��=
()* ��*���*�(
��!�!+ก �#�กR�ก[mP�ก�!� ก()ก�
��	
�������������������� * ��$��<�=* �?+ก(
#�?+� �������!���UO*������$!������)����)ก()��
��!O(��<��  &'!����?+ก(

�����
#���=��Lก+�(�O(����������?�����+#��ก�����%�����"������#���
%
���� �<�=�*��!����ก� * ����!��
��!�ก�!� ����ก()กR���US��ก�  * �?+ก(
#�กR�=�)��)��!�ก�!� ����ก()��
��D���
���  �=
()ก�O(��#�#��=))�L�STกD?<�=
ก���$��#��=
()����D<�=�=
()U��DU* * ����!��#�ก�)(�*()#�����ก+��
�ก�!� ก()ก�* )*���(��<�ก����!�� ��$�กR���
��$����ก+��
�$!�V E
��(T)������=��L�(��V  ��ก�=�)?กU =��D�WX
��$���D��YZ� � �"'�* �?+ก(
���* �*���*���?ก
กR�����!�����ก�����  �(����� )�DS(�?(
ก�?= D�*�=�P<�=��=��D�*�[UO�������ก���ก������ E
�ก� D�*�=�P<�=��=��D�
�h??(���!����ก�=�) ���� U =�L�STกD? ก���$�� U =ก������ U =�����ก��� � ��(���h??(�O$��T�������� �O$!�#���(!�#?#�
*�[UO���������!ก�����?=OD?�[����� 

7. ?�����
E!�����G�M
 (Tax Considerations) 
ก�����!��<�����!�ก�!� ก()US��?����ก�=�)������*���D���������ก����� ��$�ก�=�)���* ����"#�ก�����

����)<��#��<ก��������� 

8. ?�����
E!�C�ก�ICC�!�
E?�J?��=�=��  
* ����!����!�กD
?กก�����!��<�������h??(���!* )*��%��%
� ���� * ����!����กR�����!�กD
?กก������#���=��L��!

ก_���%����* ��(
�?� ��$���ก�����!��<��� ��$��
ก�%ก��กR���#�ก��
�����!����=�D��DUO * ����!��?กก�ก��ก�
��� (terrorist actions) * ����!��?กก�<��ก<&����L�STกD?<�=ก���$�� &'!��?����ก�=�)����U =�L�STกD?<�=�UO*����
�����
�(��V * ����!��#�ก�[���!��� ���ก+ก()
�<� (regulators) ��� ���ก+ก()
�<������ (self-regulatory organizations) ��$�
��
&$������(ก��(O�P�����=��L��!����� )(�*()#�����ก�OD�LS���V #�ก�[���!��
����#�U =g�ก�gD� ���ก���!��� ����������
)(�*()#��#���*� &'!��?����ก�=�)#����)���ก�����%
� 

9. ?�����
E!�C�ก���CL�ก��ก���L���F������ก��J��B��g (Repatriation risk) 
*$� ก�[���!ก������?%�����"�+��D������<�=��$�����=E���P ��!�กD
?กก������#���=��L��'!�V ก�()�#���=��L%
� 

��$������?+ก(
#�ก��+��D�ก�() ���� exchange controls ��$�����%
��()ก����^�?ก�(T)������=��L�(��V #�ก�
+��D�ก�     
��Q���� 
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 �����������������ก����������ก�������� 

ก�������	
������������ 2Y3 ������������������� ��ก��������$���% �&'!���(ก��(O�P��$���(O�P�D��O$!���Q���(O�P�D����ก����� 
�������(���� �
(���� 

����
E 1 : ��������ก��������
E?L���N���"����ก���H!Y�F�����?���KK� (single entity limit) 
�������: #�ก�[���Q���(O�P�D�
(���� %�������ก+��
�ก�!� ก() single entity limit �������()Wก �����ก������$�*���(^^

<�� <��ก�[� 
1. ��D�Wก��$���������)�����D�Wก�O$!�ก�
+��D������ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

��� ��B�G����H!Y�F� �������� (% ��� NAV) 
1 ����U*�(T%�� %��?+ก(
�(���� � 
2 ����U*�(T�����=��L  

2.1 ก�[��� credit rating ����#� 2 �(�
()<�ก�'��%� 
 
%��?+ก(
�(���� � 

2.2 ก�[��� credit rating ����#��=
() investment grade <���!+ก � 2 �(�
()<�ก %���กD� 35% 
 2.3 ก�[��� credit rating ����#��=
()�!+ก � investment grade ��$�%���� credit 

rating 
%���กD� 15% 

3 ��� � CIS %��?+ก(
�(���� � 
4 ��D�Wก��$���������)�����D�Wก %���กD� 20%  
5 ������!���(กS[=*�)"� �
(���� 

5.1 ��Q��������� ����ก'!�����ก'!���� ��$�L�ก�ก ��!�����ก?(
�(���'����กR���
%�� ��$��������*�O[D��P�����=��L��!%
��()���^�#����=ก�)
���กD?��*�O[D��P#���=��L%�� 

5.2 ��Q�������!���(กS[=����#
������'!�
(���� 
5.2.1 �����ก��Q�)�DS(�?
�=�)��� 
5.2.2 �����ก��ก���	
�����������Q�ก��(! %� E
������=����
��<)) filing 
5.2.3 #�ก�[���!��Q�������!��ก+��
 (��+�=��������ก ���$����ก() 397  (� 

�()<�� (���!����� ��!%��%
����(กS[=�� 5.2.1 ��$� 5.2.2 �����U�=��กO(�
������
(�ก�� ������Q�)�**�
(���� 
5.2.3.1 ��*�O[D��P )�DS(���D���� ��$�)�DS(��*�
D�Y��&D���P ��

กR��� �
� ����กD?�")(�ก���D� 
5.2.3.2 ��*�����D� 
5.2.3.3 ��*��*����*�=�P 
5.2.3.4 ��*��O$!�ก��กS��<�=��ก�[Pก��กS�� 
5.2.3.5 )��S(���
����D���$!���!�����L(� 
5.2.3.6 ��*�O(�� D��กD?��
ก��<�=��
����<�����=��L

%�� 
5.2.3.7 ��*��O$!�ก������ก<�=�+���<�����=��L%�� 

%���กD��(��
(���� <�� <���(��#

?=���ก � 
(1) 20% ��$� 
(2) ��+��(ก���������!�����

#� benchmark + 5% 
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��� ��B�G����H!Y�F� �������� (% ��� NAV) 
5.2.3.8 ��*��D���<�����=��L%�� 
5.2.3.9 )�DS(���(ก��(O�P 

5.3 ������#���=��L%��  
5.4 #�ก�[���!��Q�������!��ก+��
 (��+�=�����กก � 397  (� �()<�� (���!�����  

�����'���=�)�����$�����#��=))��� regulated market  
6 ��(O�P�D�
(����  

6.1 ������!���(กS[=*�)"� �
(���� 
6.1.1 ��Q��������� ����ก'!�����ก'!���� ��$�L�ก�ก��!�����ก?(
�(���'����

กR���%�� <�=�����������(��#������=��L ��$������ก?(
�(��
�'����กR��������=��L (<��%��� ��������*�O[D��P
�����=��L ��!%
��()���^�#����=ก�)���กD?��*�O[D��P#�
��=��L%��) ��$���Q����� Basel III  

6.1.2 ��Q�������!���(กS[=����#
������'!�
(����        
6.1.2.1 �����ก��Q�)�DS(�?
�=�)���#� SET ��$�#���
&$����
��(ก��(O�P�����=��L 
6.1.2.2 �����ก��ก���	
�����������Q�ก��(! %� E
������=����
��
<)) filing 
6.1.2.3 #�ก�[���Q�������!��ก+��
 (��+�=��������ก ���$����ก() 

397  (� �()<�� (���!�������!%��%
����(กS[=�� 6.1.2.1 
6.1.2.2 �����U�=��กO(�������
(�ก�� ������Q�)�**�

(���� 
6.1.2.3.1 )�**������ 5.2.3.1 � 5.2.3.9 
6.1.2.3.2 �")(�ก���D��=� ����=��L��!��=��L%����Q�

���Dก 
6.1.2.3.3 �")(�ก���D������=��L��!���(กS[=�+���

�
�� ก())�**������ 6.1.2.3.1 � 6.1.2.3.2 
6.1.3 #�ก�[���!��Q�������!��ก+��
 (��+�=�����กก � 397  (� �()<��

 (���!����� �����'���=�)�����$�����#��=))��� regulated market 
6.2 reverse repo 
6.3 OTC derivatives 

� �ก(�%���กD��(��
(���� <�� <��
�(��#
?=���ก � 
(1) 15% ��$� 
(2) ��+��(ก�����(O�P�D�#� 

benchmark + 5% 
 

7 ��(O�P�D��$!���ก���$�?ก��!�=)�#���� 1 - ��� 6 (SIP) � �ก(�%���กD� 5% 

����
E 2 : ��������ก��������
E?L���N���ก���กFCก�� (group limit) 
��� ��B�G����H!Y�F� �������� (% ��� NAV) 
1 ก������#���(O�P�D����)�DS(���ก)�DS(���!����#�ก����กD?ก��
�� ก(���$�ก����

��Q�*���(^^#����ก�����ก���D�ก())�DS(�
(�ก��   
    

%���กD��(��#
�(����'!�
(���� 
<�� <���(��#
?=���ก � 
(1)  25% ��$� 
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��� ��B�G����H!Y�F� �������� (% ��� NAV) 
(2)  ��+��(ก�����(O�P�D���!�����

#� benchmark + 10% 

�������: #�ก�[���Q���(O�P�D�
(���� %�������ก+��
�ก�!� ก() group limit 
1. ��D�Wก��$���������)�����D�Wก�O$!�ก�
+��D������ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

����
E 3 : ��������ก��������
E?L���N�����B�G����H!Y�F� (product limit) 
��� ��B�G����H!Y�F� ��������  

(% ��� NAV) 
1 ��D�Wก��$���������)�����D�Wก �(� <�ก��D� ��$��(� �(^^#����D� ��!�D�D)�**�

��กR���%�� (%��� �"'���#������=��L����D�D)�**�
(�ก�� ) ��Q�       
�����ก ����(!�?�� ��$�*���(^^ 
(���� 
1.1 ��*���$��")(�ก���D���!��กR����gO=?(
�(���'�� 
1.2 ��*�O[D��P 
1.3 )�DS(���D���� 
1.4 )�DS(��*�
D�Y��&D���P 
1.5  )��S(���
����D���$!���!�����L(� 
(%��� �"'���(O�P�D���! MF %
��()E��ก����D��D��?ก*���(^^�� reverse repo 
��$� securities lending ��$� derivatives)  

- � �ก(�%���กD� 45% �g��!�#�
��)�t)(^�� � ��<����Q� MF ��!��
���E*��ก�����ก � 1 �t #��
�g��!�����)���ก����� 

- �(��������%��#��ก() MF ��!���
ก�����*����$�����ก ���$�
���ก() 6 �
$�� �(����� �gO= MF
��!������(��E*��ก��กก ���$�
���ก() 1 �t  

2 ��(O�P�D�
(���� 

2.1 �(� <�ก��D� ��$��(� �(^^#����D� ��!����$!��%��������!���$�<�� MF %
�


+��D�ก�#����ก��()E���D��D����ก����#�����%
��� D��ก���!กR���

ก+��
 ��$�����$!��%�#��  MF ���"��*$������ก����%
� 

2.2 ��D�Wก��$���������)�����D�Wก��!���=�=� �ก�Wก�กD� 12 �
$��  

2.3 total SIP ����� 5 ����� ���� 

(������%��#��ก()ก���������ก������ ��	
 <�=ก����� buy & hold ��!�����#�      
�(� <�ก��D� �(� �(^^#����D� ��D�Wก��$���������)�����D�Wก ��!�����%���กD�
���ก����� ��$���)ก��������� MF ��$���ก������#� derivatives �O$!�#��
��(O�P�D�
(�ก�� �������
*����ก()���ก�����) 

� �ก(�%���กD� 25% 

 

3 reverse repo %���กD� 25% 
4 securities lending %���กD� 25% 
5 Total SIP &'!�%
�<ก� ��(O�P�D������ 7 ����� ���! 1 : �(���� �ก��������!*+� [

�������ก��(O�P�D���$�*���(^^ (single entity limit)  
� �ก(�%���กD� 15% 

 6 derivatives 
(���� 
6.1 ก�����+���ก��� derivatives ��!�� (�"���=��*P�O$!�ก��
* ����!�� 

(Hedging) 

 
%���กD����*�* ����!����!������ 
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�������: �+��()ก������#���D�Wก��$���������)�����D�Wก�O$!�ก�
+��D������ MF %�������ก+��
�ก�!� ก() 
product limit 

����
E 4 : ��������ก��������
E?L���N���?����
���=����
!@�กFCก���
E����� (concentration limit) 
��� ��B�G����H!Y�F� �������� (% ��� NAV) 
1 �������� ����ก'!�����ก'!���� ���� 

Basel III <�=L�ก�ก ��������ก��#
��
��'!� (%��� �"'���������U*�(T%�� ��$�
��������U*�(T�����=��L) 
    

(1) %���กD� 1 #� 3 ������*������D���ก���D� (financial liability) ���         
�����ก�������(�� ����!��	
���% �#��)ก���D��+��()��)
�=�=� �)(^������
 E
�%��#���()� ����*������D�
(�ก�� ���
�?�������!��* ��ก�!� ����ก()�����ก ���� ��D�ก���$�?กกD?ก���!
�ก�!� ����ก(� ��Q���� 
�(����� #�ก�[���!�����ก����%���������D���ก���D�����!��	
���% �
#��)ก���D��+��()��)�=�=� �)(^������
 #��#���(���� �%���กD� 
1 #� 3 ������*�ก���ก<�=������������������ก���(��
��Q���*�(�� � ��<��#�ก�[���!�����ก����%
���ก��$!�<))<�
�
��ก�������ก���������(ก��(O�P#��(กS[=��Q�E*��ก� 
(bond issuance program) #��OD?�[��Q���E*��ก� 

(2) #�ก�[���!ก����������#�������������E
���Q�������!��ก#���
<�=�� credit rating ����#��=
()�!+ก � investment grade ��$�%���� 
credit rating #��)�DS(�?(
ก�������O$!�ก�����U�#��ก�?(
ก�
���)�DS(�?(
ก����
�� ก(�� �ก(�%���กD� 1 #� 3 ������*�ก�
��ก<�=����������
(�ก�� ��Q���*�(�� � ��<��ก�[���!�����ก
����%
���ก��$!�<)) filing #��(กS[=��Q�E*��ก� (bond 
issuance program) #��OD?�[��Q���E*��ก� 
�(���� �#���� (2) %��#��ก()ก�[���Q�������!��กE
�)�**�
(���� 
1. ��*�O[D��P )�DS(���D���� ��$�)�DS(��*�
D�Y��&D���P ��

กR��� �
� ����กD?�")(�ก���D� 
2. ��*�����D� 
3. ��*��*����*�=�P 
4. ��*��O$!�ก��กS��<�=��ก�[Pก��กS�� 
5. )��S(���
����D���$!���!�����L(� 
6. ��*�O(�� D��กD?��
ก��<�=��
����<�����=��L

%�� 
7. ��*��O$!�ก������ก<�=�+���<�����=��L%�� 
8. ��*��D���<�����=��L%�� 
9. )�DS(���(ก��(O�P 
10. �")(�ก���D��=� ����=��L��!��=��L%����Q����Dก 
11. �")(�ก���D������=��L��!���(กS[=�+����
�� ก())�**�

����� 1. � 9. 



ก�������	
������������ 2Y3 ������������������� 
 

��� ��B�G����H!Y�F� �������� (% ��� NAV) 
2 ��� � CIS ���ก�����#
ก�������'!� - %���กD� 1 #� 3 ���?+� ���� � CIS �(����
��� MF ��$� ก����� CIS 

�����=��L ��!��ก��� ��(��  

- �(��������%��#��ก()ก������
(���� 

(1) ก������#���� � CIS ���ก�������!���(กS[=*�)"� �
(���� E
�

%
��()* ���]���)?ก�+�(ก�� 

(1.1) ����
��]ก 

(1.2) ?(
�(���'��#���E
������%���กD� 2 �t 

 (1.3) �����������������#� �ก �� 
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�����D���?�@	�C�!�
E��
!ก�ก[JC�ก"��U��� ����"��>�����!����� ����ก��������* 
 

1. ?�@	�C�!�
E��
!ก�ก[JC�ก"��U�������"��>�����!�����** (���!�B������?����!�����) 
1.1 *����������ก������ ������ (front-end fee) %���� 
1.2 *����������ก��()&$��*$���� ������ (back-end fee) %����  
1.3 *����������ก��()����!����� ������ (switching fee) %���� 
1.4 *���()ก�[���*$���� ������ก����=�=� �"$�*�����!

ก+��
#�E*��ก� (exit fee) 
%���� 

2. ?�@	�C�!�
E��
!ก�ก[JC�ก"��U�������"��>�����!����� (����
EC�!C�F�) 
2.1 *����������ก�E����� ������  %���กD� 53.50 )� ��� 1,000 ��� ���$��LS��� 1,000 ��� � ��$�

���(����!���=�)���ก+��
 
2.2 *����������ก���ก��ก��<�
��D��D#���� ������ %���กD�  53.50 )�  �����ก� ��$����(����!���=�)���ก+��
 
2.3 *����������ก�E����D�*���*$���� ������** ���(����!��*�ก+��
 

3. ?�@	�C�!�
E��
!ก�ก[JC�กก��������**(���!�B���CL������F����C��B�J
!� N ���C��B�J
!�ก�����H!Y�F���S�ก��������) 
3.1 *����������ก�?(
ก�  %���กD������= 1.873  ����t  
3.2 *�������������
�<�����=E���P %���กD������= 0.054  ����t*** 
3.3 *�������������
�<�����=E���P L���P�()Wก��(ก��(O�P <�=/

��$�����()Wก��(O�P�D�#������=��L 
%���กD������= 0.107  ����t*** 

3.4 *�#��?���$!�������
�<�����=E���P L���P�()Wก��(ก��(O�P
<�=/��$�����()Wก��(O�P�D�#������=��L��!�ก�!� ����ก()
ก������#������=��L 

����!?��?�D�*** 

3.5 *�������������=�)������ ������ %���กD������= 0.107 ����t*** 
   3.6 *�#��?���$!�V ****  %���กD������= 0.107 ����t*** 
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คาํจาํกัดความ 

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ
บริษัทมหาชนจํากดั 
กลุม่กิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงิน
รวม 
กองทนุ/กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด แต่ไม่รวมถึงกองทนุ 
property และกองทนุ infrastructure ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทนุ 
การลดความเส่ียง หมายถึง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives ท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1. ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สนิท่ีต้องการลดความเส่ียง 
4. สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ สํานกังาน ก.ล.ต./ 
สํานกังาน 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก หมายถงึ ทรัพย์สนิดงันี ้
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน

พิเศษ) 
เงินฝากอิสลาม หมายถึง ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชาริอะห์ และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดยคู่สญัญาท่ีเทียบเคียง
ได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใดๆ 
ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หมายถงึ ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้ 
ตราสารภาครัฐไทย หมายถงึ ตราสารดงันี ้
1.  ตัว๋เงินคลงั   
2.  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
3.  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุกู หรือหุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภาระผกูพนั 



 

 
 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  หมายถึง ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั 
แตไ่มร่วมถงึตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศนัน้ 
ตราสาร Basel III หมายถึง ตราสารเพ่ือการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมี
การอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ หมายถึง ศนูย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ท่ีจดัให้มีขึน้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ 
โดยมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอขายหลายราย 
2. มีการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกําหนดเก่ียวกับวิธีการในการซือ้ขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้

ให้บริการไม่อาจใช้ดลุยพินิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอ่ืน และผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอมท่ีจะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์
หรือระบบนัน้ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 
แบบ filling หมายถงึ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมี
การจดัทําและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ลา่สดุ 
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั  
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงซึ่งกําหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
ผู้ มีภาระผกูพนั หมายถงึ ผู้ ท่ีมีภาระผกูพนัในการชําระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะ ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้
สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี 
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน หมายถึง ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ และ/ หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงระบบใน
ตา่งประเทศ อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องท่ีบริษัทจดัการและ/ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
ท่ีปรึกษาการลงทนุ หมายถงึ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้  
ผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ หมายถงึ บคุคลธรรมดาท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
แล้วแตก่รณีของ กองทนุรวม          
วนัทําการ หมายถงึ  วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วนัทําการขายหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัเปิดทําการของบริษัทจดัการและเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการสามารถทําธุรกรรมทัง้ในประเทศ
และหรือในต่างประเทศเพ่ือการซือ้ขาย ชําระราคา หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุได้ ตามวนัเวลาท่ีกําหนดในหนงัสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอ่ืน 



 

 
 

วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง วนัเปิดทําการของบริษัทจัดการและเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการสามารถทําธุรกรรมทัง้ใน
ประเทศและหรือในต่างประเทศเพ่ือการซือ้ขาย ชําระราคา หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุได้ ตามวนัเวลาท่ีกําหนดใน
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเว้นแตบ่ริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอ่ืน 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด   
ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย บวกด้วยคา่ธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืน หกัด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  
คําเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
การแก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง โดยแก้ไขราคา
ย้อนหลงั  ตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  
บญัชีกองทนุ หมายถงึ บญัชีกองทนุรวมท่ีบนัทกึจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
ศนูย์ซือ้ขาย derivatives หมายถงึ ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้
1. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
2. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมายตา่งประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานกังาน 
หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 
หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน

รวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
หุ้นกู้ระยะสัน้ หมายถงึ หุ้นกู้ ท่ีมีกําหนดเวลาชําระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้  
Benchmark หมายถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึ่งเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
CIS operator หมายถงึ บคุคลดงันี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2. ผู้ ทําหน้าท่ีบริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
concentration limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ 
counterparty limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
CRA หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน เว้นแต่ท่ีกําหนด
ไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 
credit derivatives หมายถึง derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกนั
ความเส่ียงจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มีภาระผกูพนัท่ีจะต้อง
ชําระเงินให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกนั
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว 
credit event หมายถงึ เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการชําระหนีต้ามท่ีระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา 



 

 
 

credit rating หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนีต้ามตราสาร
หรือสญัญา 
currency risk หมายถงึ ความเส่ียงด้าน FX 
delta หมายถึง อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา 
แล้วแตก่รณี 
derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
derivatives on  organized exchange หมายถงึ derivatives ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
discount rate หมายถึง อตัราส่วนลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทนุท่ีจะใช้ ในการคํานวณมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือ
ตราสารนัน้ 
Derivative Warrants หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 
FX หมายถงึ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนภุูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 
group limit หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามกลุม่กิจการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทนุในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการมาคํานวณรวมกนั 
guarantor rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
international scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
investment grade หมายถงึ credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 
issue rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 
issuer rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
market price หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาด 
national scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 
NAV หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 
net exposure หมายถึง มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือ
สญัญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่บัทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงในทรัพย์สนินัน้ 
notional amount หมายถงึ มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 
obligation หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & 
obligation characteristics) 
options หมายถึง สญัญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญัติสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 
regulated market หมายถึง ศนูย์กลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ ค้าเพ่ือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่าง
กนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานท่ี
ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 
OTC derivatives หมายถงึ derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
portfolio duration หมายถงึ อายเุฉล่ียของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 



 

 
 

product limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สนิ 
repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 
reverse repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
single entity limit  หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
SIP หมายถงึ Specific Investment Products  
sovereign rating หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถ่ินท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความ
เส่ียงในการผิดนดัชําระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 
TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
TSFC หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right) 
Underlying หมายถงึ สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Thanachart Fixed Income 2Y3 Fund (Not for Retail Investors) 

1.3. ช่ือยอ่ : TFixed2Y3AI 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายครัง้เดียว  

1.6. การกําหนดอายโุครงการ : กําหนด  

1.7. อายโุครงการ : 2 ปี - เดือน - วนั  

1.8. อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : - 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

(1) อายโุครงการ : ประมาณ 2 ปี (โดยไมต่ํ่ากวา่ 1 ปี 11 เดือน และไมเ่กิน 2 ปี 1 เดือน) นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  

ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การ
ลงทนุขาดความเหมาะสมในทางปฏิบติั หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตท่ีุไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบีย้ กฎหมายภาษีอากร และการบงัคบัใช้ข้อกําหนดเก่ียวกบัการ
ควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทนุ หรือกฎหมาย หรือข้อกําหนดอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตใุห้
กองทนุไมส่ามารถดําเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีโครงการกองทนุกําหนดไว้ได้ เช่น ทําให้อายโุครงการกองทนุอาจ
จําเป็นต้องขยายออกไปมากกวา่ช่วงอายโุครงการท่ีระบไุว้ 

ในกรณีท่ีเกิดเหตขุ้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณานําเงินลงทนุรวมถึงผลประโยชน์ทัง้หมดไปลงทนุต่อใน
หลกัทรัพย์ และ/ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ และบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินลงทนุรวมถึงผลประโยชน์ทัง้หมดกลบัคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในโอกาสแรกท่ีทําได้ โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั และถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทจดัการ
จะทําหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วนันบัแตค่รบกําหนดอายกุองทนุ 

(2) วนัสิน้สดุอายโุครงการ : บริษัทจดัการจะแจ้งวนัสิน้สดุอายโุครงการถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัสิน้สดุ
การเสนอขายหน่วยลงทนุ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมท่ีเสนอขายเฉพาะผู้ มีเงินลงทนุสงู 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  
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2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้
ไมเ่กิน 300 ล้านบาท  

ทัง้นี ้กรณีท่ีบริษัทจดัการ สามารถขายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนเงินทนุโครงการของกองทนุแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า   

2.3. มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500,000 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 

2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

1. กองทนุนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็น “กองทนุรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ มีเงินลงทนุสงู” ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ มีเงิน
ลงทนุสงู (หมายถงึ ผู้ ท่ีลงทนุในกองทนุนี ้โดยลงทนุครัง้แรกตัง้แตห้่าแสนบาทขึน้ไป)  

2. กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนและหรือภาครัฐ หรือตราสารอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เพ่ือให้กองทนุเป็นทางเลือกในการลงทนุให้แก่ผู้สนใจ
ลงทนุท่ีสามารถรับความเส่ียงของตราสารหนีท้ัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้ 

3. กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตราสารหนีท่ี้มีความเส่ียงสงูกว่ากองทนุรวมตราสารหนีท่ี้เสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไป โดยกองทนุนี ้
สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และหรือเงินฝากของสถาบนัการเงิน ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment Grade) และ/หรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  

 

 
 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย   3 
 

ข้อมูลเก่ียวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิเฉพาะผลตอบแทนทีไ่ดรั้บจากตราสารทีก่องทุนลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนประมาณทุก 6 เดอืน 

ในอตัราเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 2.50% ตอ่ปีของมลูคา่หน่วยลงทนุทีต่ราไว ้โดยรายละเอยีดของตราสารทีล่งทนุเป็นดังนี ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัเป้าหมายการลงทนุของกองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 
เป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.50% ตอ่ปีของเงนิลงทนุเริม่แรก (ในรปูสกลุเงนิบาท) 

ประเภททรพัยส์นิ 
ทีพ่จิารณาลงทนุ 

TRIS สดัสว่น 
การลงทนุ
โดยประมาณ  

อตัราผลตอบแทน 
ของตราสาร 
โดยประมาณ  

(ตอ่ปี) (3) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ทีไ่ดร้บัจาก 

การลงทนุ (ตอ่ปี) (3) 

ระยะเวลา 
การลงทนุ 

(โดยประมาณ) 

หุน้กูข้อง บรษัิท บัตรกรงุไทย จํากดั (มหาชน) (1) A+ 17.00% 2.50% 0.43% 

2 ปี 

หุน้กูข้อง บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (1) A 15.00% 2.60% 0.39% 

หุน้กูข้อง บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (1) BBB+ 19.00% 3.80% 0.72% 

หุน้กูข้อง บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) (1) 
A 17.00% 2.60% 0.44% 

หุน้กูข้อง บรษัิท ราชธานลีสิซิง่ จํากดั (มหาชน) (1) A- 17.00% 2.68% 0.46% 

หุน้กูข้อง บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (1) AA 15.00% 3.00% 0.45% 

รวม  100.00%  2.88% 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยกองทนุ (2)    (0.38%) 

ประมาณการผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บเมือ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ(ตอ่ปี) 2.50% 

หมายเหต ุ

(1) แหลง่ทีม่าของขอ้มลู อตัราผลตอบแทนทีเ่สนอขายโดยผูอ้อกตราสาร ณ วนัที ่14 กมุภาพันธ ์2562 
(2) ประมาณการคา่ใชจ้า่ยกองทนุอาจมกีารเปลีย่นแปลง แตจ่ะไมเ่กนิอตัราสงูสดุทีร่ะบใุนรายละเอยีดโครงการกองทนุ ขอ้มลู ณ วันที ่14 กมุภาพันธ ์2562 
(3) อตัราผลตอบแทนรวมการ SWAP จากเงนิสกลุตา่งประเทศเป็นเงนิสกลุบาท 
(4) ตราสารและ/หรอืสดัสว่นทีล่งทนุอาจเปลีย่นแปลงตามภาวะตลาดหรอืดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยอาจพจิารณาลงทนุในตราสารอืน่แทนและ/หรอืเพิม่เตมิจาก

ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยมอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหรอืตราสารอยูใ่นระดับทีส่ามารถลงทนุได ้เชน่ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทรัสตเ์พือ่การ
ลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN รเีทล โกรท บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน)  บรษัิท ดับบลวิเอช
เอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากดั(มหาชน)  เป็นตน้ และหรอืตราสารทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ.ธนชาต 

(5) บรษัิทจัดการจะสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงทรัพยส์นิทีล่งทุนหรอืสัดสว่นการลงทนุไดเ้ฉพาะเมือ่มคีวามจําเป็นและสมควรเพือ่รักษาผลประโยชนข์องผูล้งทุนเป็น
สําคัญ โดยการเปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งไมทํ่าใหค้วามเสีย่งของทรัพยส์นิทีล่งทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ 

(6) ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงในภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดทําใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสม
ในทางปฏบิัต ิหรอืกรณีอืน่ใดทีเ่กดิจากสาเหตทุีไ่มส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ ตลาดการเงนิ อัตราดอกเบีย้ กฎหมาย
ภาษีอากร และการบังคับใชข้อ้กําหนดเกีย่วกับการควบคุมอัตราแลกเปลีย่นและการเขา้-ออกของเงนิลงทุน หรอืกฎหมายหรอืขอ้กําหนดอืน่ๆ เป็นตน้ ซึง่อาจเป็น
สาเหตุใหก้องทุนไม่สามารถดําเนินการใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดทีโ่ครงการกองทุนกําหนดไวไ้ด ้เชน่ ทําใหอ้ายุโครงการกองทุนอาจจําเป็นตอ้งขยายออกไป
มากกวา่ชว่งอายโุครงการทีร่ะบไุว ้หรอืมผีลกระทบใหม้ลูคา่เงนิลงทนุและผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายอตัราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(7) หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืโครงสรา้ง/อัตราภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในตราสารมกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามอัตราทีโ่ฆษณาไว ้และ/หรอื บรษัิทจัดการอาจไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ตามอตัราทีโ่ฆษณาไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
 หากไมส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดไวเ้นือ่งจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป ผูถ้อืหนว่ยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามอตัรา 

ทีโ่ฆษณาไว ้ 
 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดใ้นวนัและเวลาทําการเสนอขาย ไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จํากดั    

โทร 0-2126-8399 หรอื ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) โทร 1770 หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุที ่บลจ.ธนชาต แตง่ต ัง้ 
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3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหนี ้ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุท่ีลงทนุแบบมีความเส่ียงทัง้ในและตา่งประเทศ 

การกําหนดสดัสว่นการลงทนุการลงทนุในตา่งประเทศ : กําหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศไมเ่กินร้อยละ 79.00 ของ NAV 

และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทัง้หมดท่ีมีอยู่  

3.5. นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :   

รายละเอียดตามท่ีระบใุนข้อกําหนดอ่ืนๆ  

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเส่ียง (Hedging) 

3.7. การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 

3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 

3.9. ดชันีชีว้ดั / อ้างอิง (Benchmark) :  
ไม่มีดชันีเทียบวดัท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นกองทนุรวมตราสารหนีแ้บบกําหนดระยะเวลาลงทนุ โดยกองทนุถือครองตราสารจน
ครบอายโุครงการ (Buy and hold) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทนุท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัท่ีมีการ
เปล่ียนตวัชีว้ดั คําอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัทําหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
ดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวม buy-and-hold 
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 

กองทนุมีนโยบายลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกลุเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขาย
ในประเทศไทย (FX bond) และ/หรือเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ โดยสามารถลงทนุได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้กองทนุ
อาจพิจารณาลงทนุในตา่งประเทศไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

กองทุนนีส้ามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และหรือเงินฝากของสถาบันการเงิน ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment Grade) และ/หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated 
Securities) ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุจะเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเหน็ชอบให้กองทนุลงทนุได้  



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย   5 
 

กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และ/หรือจดัให้มีการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียน และหรืออตัราดอกเบีย้เต็มจํานวนสําหรับมลูค่าตราสารหนีต้่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุ โดย
การลงทนุดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด หรือตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทนุได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

กองทนุอาจมีการลงทนุในตราสารท่ีมีอายคุงเหลือมากกวา่และ/หรือน้อยกว่าอายโุครงการ โดยในกรณีตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุมี
อายคุงเหลือมากกวา่อายโุครงการ กองทนุจะขายตราสารหนีด้งักลา่วก่อนครบกําหนดอายโุครงการและอาจจะลงทนุในตราสารหนี ้
ระยะสัน้อ่ืนแทน ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้
กองทนุลงทนุได้ 

ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบให้กองทนุลงทนุได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไมน่บัช่วงระยะเวลาดงันีร้วม
ด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั  

 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  

 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบกําหนดอายโุครงการ  

ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการ
แก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลา
ดงักลา่ว 

3.12. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี  ้ไม่เกินวงเงินลงทุนใน
ตา่งประเทศท่ีได้รับการจดัสรร  

3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจึงอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน และหากบริษัทจดัการพิจารณา
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุโดยรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาลงทนุภายใต้แนวทางท่ีแก้ไข เปล่ียนแปลงของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ดงักลา่ว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนการดําเนินการ 
ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว 
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ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิทั่วไป 
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1  ตราสารหนี ้

1.1.1  พนัธบตัร 
1.1.2  ตัว๋เงินคลงั 
1.1.3  หุ้นกู้   (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4  ตัว๋แลกเงิน 
1.1.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
1.1.6  ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  
1.1.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8  ตราสารหนีอ่ื้นท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนีต้ามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สทิธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุเป็นหุ้น โดยกองทนุ
ได้รับหุ้นมา บริษัทจัดการต้องจําหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีกองทุนได้รับหุ้ นนัน้ โดยในระหว่างช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว มิให้ภือวา่บริษัทจดัการมีการลงทนุในหุ้นดงักลา่ว) 

1.3  ตราสาร Basel III 
1.4  ศกุกู 

2.  คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
ทรัพย์สนิท่ี บลจ. จะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้
2.1 ไมมี่ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
2.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืน
ผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ี บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมลูราคาท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ซึง่จดัทําตามหลกัวิชาการอนั
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4 กรณีท่ีเป็นการลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพ่ือชําระหนีก้ารค้า ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋
สญัญาใช้เงินต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.4.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ 
(ถ้ามี) ตามท่ีระบไุว้ในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินด้วย 
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.  ธนาคารออมสนิ  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตามข้อ 1. – 9. 
ส่วนที่ 3 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
1.  คูส่ญัญา ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท่ี้สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
1.1  ธนาคารพาณิชย์ 
1.2  บริษัทเงินทนุ 
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.4  บริษัทหลกัทรัพย์ 
1.5  บริษัทประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.7  กองทนุฟืน้ฟ ู
1.8  นิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 

2.  ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo  ต้องเป็นตราสารดงันี ้
2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน

อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
2.2  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี 
2.3  ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋

ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถงึกําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
2.4  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกู ท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.5  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือท่ีมีข้อมลูราคาท่ีน่าเช่ือถือและ

อ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
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2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะ
สัน้ดงักลา่วตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 
2.6  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือท่ีมีข้อมลูราคาท่ีน่าเช่ือถือและ

อ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะ

สัน้ดงักลา่วตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรัพย์สนิอ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอํานาจตามข้อ 10 วรรคหนึง่ (3) ของประกาศ 
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนีข้อง reverse repo  ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
4.  ข้อกําหนดเพ่ิมเติมท่ี บลจ. ต้องปฏิบติัสําหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 
4.1  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2  ห้ามนําหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลกัษณะดงันี ้

4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดงักลา่ว 
4.2.2  เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการกู้ ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของ
กองทนุรวม 

4.3  มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมีมลูคา่เป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดงันี ้ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
ทัง้นี ้ราคาซือ้ = ราคาท่ีกองทนุชําระให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo                         

4.4  การดํารงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
4.4.1  มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ > (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ในกรณีท่ีมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สญัญา

โอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทนุ เพ่ือให้มลูค่า
รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้และทรัพย์สินท่ีโอนมาดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่วภายในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3  ในกรณีท่ีผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่าน้อย
กว่ามลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ 
แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า และมีการกําหนดเร่ืองดงักล่าวไว้ในสญัญาซึง่ได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความ
เส่ียงของคูส่ญัญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไมดํ่าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 

4.5  การคํานวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดงันี ้
4.5.1  คํานวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจาก reverse repo จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมท่ีกองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญา

รายเดียวกนัและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบงัคบัชําระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก หลกัทรัพย์หรือตรา
สารท่ีซือ้หรือทรัพย์สนิท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได้ 
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4.6  discount rate ท่ีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา หลกัทรัพย์ 
หรือตราสารท่ีซือ้แล้ว 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้

1.  คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีท่ีคู่สญัญาดงักลา่วกระทําการใน
ฐานะตวัแทนของผู้ ยืม ผู้ ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท่ี้สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
1.1 ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.3 กองทนุฟืน้ฟ ู
1.4 ธนาคารเพ่ือการนําเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
1.5 ธนาคารพาณิชย์ 
1.6 บริษัทเงินทนุ 
1.7 บริษัทหลกัทรัพย์ 
1.8 บริษัทประกนัชีวิต 
1.9 กองทนุสว่นบคุคลท่ีมีมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

2.  หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนับริษัทจดัการ ต้องดําเนินการดงันี ้
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ ยืมเพ่ือเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 

3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็น

ตัว๋ท่ีถงึกําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกู ท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ี

ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหนีท่ี้มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.1.7 หนงัสือคํา้ประกนัท่ีธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ 
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุไม่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ 

กองทนุจะรับหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด้ 
3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย   10 
 

3.2 ดําเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให้บริษัทจดัการ
สามารถบงัคบัชําระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั 

3.3 ห้ามนําหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได้ เว้น
แตเ่ป็นการบงัคบัชําระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง 

3.4 ดํารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนัมากกวา่หรือเทา่กบั 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 
3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิดงันี ้

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงันี ้

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้
เป็นผู้ มีภาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋
ท่ีถงึกําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดงันี ้                                  
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit 

rating ท่ีได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต.ว่าด้วย
ข้อกําหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1.  ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สํานกังานกําหนด โดยต้องมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5 underlying อ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคา
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (future price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
2.  เง่ือนไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ 

2.1 กรณีกองทนุได้ระบุเก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทนุไว้อย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
2.2.1 Derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย   11 
 

         ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives                                    
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน

สามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทนุอาจต้องชําระ
หนีต้ามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด  

4. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง  
ในกรณีท่ี บลจ. ลงทนุใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทนุใน derivatives 
ดงักลา่วต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
5.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้าย

ของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมภายในวนั
ทําการถดัไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้ง
มลูคา่ยติุธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอร้องขอได้ 
6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขดงันี ้

6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทา่นัน้ 
6.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเส่ียง
มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลง
ซือ้ประกนัความเส่ียงครบกําหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกําหนดตามปกติ)  
ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีชําระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเม่ือ
เกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสนิทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทน
ในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการท่ีผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) 
ของมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนด
สญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

6.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงท่ีมีลกัษณะดงันี ้
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6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมาย
อ่ืน 

6.3.2 ไมมี่ข้อกําหนดท่ีทําให้สทิธิท่ีกําหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี credit derivatives นัน้อ้างอิง
เส่ือมเสียไป 

6.3.3 ไมมี่ข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา 

ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีอ่ื้น ได้แก่ ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-
Investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) โดยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  

3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ ให้ความ
เห็นชอบหรือมีหนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
กองทนุโดยรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาลงทนุภายใต้แนวทางท่ีแก้ไข เปล่ียนแปลงของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุ  ดงักลา่ว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนการดําเนินการ ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะ
เป็นไปเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นสําคญั โดยจะไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสญัญาในประเทศ
ท่ีมีหน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศท่ีเป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1 ตราสารหนีต้า่งประเทศ 
1.1.1 พนัธบตัร 
1.1.2  ตัว๋เงินคลงั 
1.1.3  หุ้นกู้   (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.1.4  ตัว๋แลกเงิน 
1.1.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
1.1.6  ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  
1.1.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.1.8  ตราสารหนีอ่ื้นท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัตราสารหนีต้ามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 

1.2 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) ตา่งประเทศ (หากมีการใช้สทิธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุเป็นหุ้น 
โดยกองทนุได้รับหุ้นมา บริษัทจดัการต้องจําหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วนันยัแต่วนัท่ีกองทนุได้รับหุ้นนัน้ โดยในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาดงักลา่ว มิให้ภือวา่บริษัทจดัการมีการลงทนุในหุ้นดงักลา่ว) 

1.3  ตราสาร Basel III ตา่งประเทศ 
1.4  ศกุกู 

2.  คณุสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
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ทรัพย์สนิท่ี บลจ. จะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคณุสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้
2.1  ไมมี่ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
2.2  สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ี บลจ. สามารถเข้าถงึได้เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมลูราคาท่ีสะท้อนมลูคา่ยติุธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ซึง่จดัทําตามหลกัวิชาการอนั
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4 กรณีท่ีเป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงินต่างประเทศ หรือตัว๋สญัญาใช้เงินต่างประเทศ ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพ่ือชําระหนี ้
การค้า ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั๋วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบัน
การเงินต่างประเทศท่ีท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกับผู้ รับฝากตาม 2.4 ส่วนท่ี 1 ข้อ 3.13.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากของสถาบันการเงนิต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงนิฝาก 
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศท่ีเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝาก ดงันี ้
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
3.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตามข้อ 1. – 2. 
ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุตามหลกัเกณฑ์

ท่ีสํานกังานกําหนด โดยต้องมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5 underlying อ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ
ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (future price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

2.  เง่ือนไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ 
2.1 กรณีกองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทนุไว้อย่างชดัเจนใน

โครงการ 
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  

2.2.1 derivatives on organized exchange 
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2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 
derivatives ท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WEE                                    

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
    บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทนุอาจต้องชําระ
หนีต้ามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด 

4. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บลจ. ลงทนุใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทนุใน derivatives 
ดงักลา่วต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
5.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้าย

ของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมภายในวนั
ทําการถดัไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้ง
มลูคา่ยติุธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทนัที 

5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอร้องขอได้ 
6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขดงันี ้

6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทา่นัน้ 
6.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเส่ียง
มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลง
ซือ้ประกนัความเส่ียงครบกําหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกําหนดตามปกติ)  
ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึง่กําหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีชําระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเม่ือ
เกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสนิทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทน
ในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการท่ีผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) 
ของมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนด
สญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 
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6.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงท่ีมีลกัษณะดงันี ้
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมาย

อ่ืน 
6.3.2 ไมมี่ข้อกําหนดท่ีทําให้สทิธิท่ีกําหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี credit derivatives นัน้อ้างอิง

เส่ือมเสียไป 
6.3.3 ไมมี่ข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา 

ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีอ่ื้น ได้แก่ ตราสารหนีท่ี้มีอันดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-
investment Grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) โดยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือสนิทรัพย์อ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ประกาศกําหนดดังต่อไปนี  ้ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง
อตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญาแล้วแต่

กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 
 2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating 
ไมเ่กิน 15% 

3 หน่วย CIS ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ไมเ่กิน 20%  
5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 20% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนีน้้อยกวา่หรือเทา่กบั 397 วนั 

นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนั
ตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศ

ไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนีม้ากกวา่ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ  

ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ ออกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้       
6.1.2.1 ผู้ ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.1.2.3 ในกรณีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนีน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 

397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.2.1 
6.1.2.2 ผู้ มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดงันี ้
6.1.2.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.2.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
สมาชิก 

6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 

6.1.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนีม้ากกว่า 397 วัน นับแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2 reverse repo 
6.3 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้า

เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
    

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ

ใน benchmark + 10% 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็น       
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกันไม่เกิน  45% เฉล่ียใน
รอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ท่ีมี
อายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้
เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ท่ีอายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF
ท่ีมีอายทุัง้โครงการมากกว่าหรือ
เทา่กบั 1 ปี  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต ่MF ได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้  MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน      
ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กิน
อายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้
ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 
4 securities lending ไมเ่กิน 25% 
5 Total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 

(Hedging) 

 
ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับ 
product limit 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร 

Basel III และศกุกู ของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือ
ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
    

(1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของ   
ผู้ ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนีส้ินดังกล่าวของ
เจ้าหนีท่ี้มีความเก่ียวข้องกับผู้ ออก  เช่น  เ งินกู้ ยืมจากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั เป็นต้น 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารของผู้ออกรายนัน้
เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(2) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้บริษัทจดัการลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
อตัราสว่นในข้อ (2) ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย 
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล

ตามข้อ 1. – 9. 
2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ โดย

ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 

(1.1) มีขนาดเลก็ 

(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 

 (1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเม่ือทรัพย์สนิที่ลงทุนขาดคุณสมบัตหิรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทนุมีคณุสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคณุสมบติัในการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุและวนัท่ีทรัพย์สินขาดคณุสมบติั และจดัส่ง

รายงานต่อสํานกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บ
สําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนั
นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบติั เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้
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(3)  เม่ือบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติั หรือทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติัเปล่ียนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีได้จําหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคณุสมบติั แล้วแต่กรณี 
และให้จดัสง่รายงานตอ่สํานกังาน รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จํานวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่ต้องไม่

เกินระยะเวลาดงันี ้เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน 

สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามสว่นท่ี 3 ในข้อ 1  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)  

(4)  เม่ือบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมลู
เก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
และจดัส่งรายงานต่อสํานกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการแก้ไขจนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุนัน้ 

3.   ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนโุลม  
(1)  กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ 
(2)  กรณีท่ีกองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  

 4. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอ่ืนใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทนุ ให้บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
ทัง้นีใ้นการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผลแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีบลจ.กําหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จัดทํารายงานเก่ียวกับการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลท่ีทําให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 
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(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้

2. ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดัการ
ดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสดัส่วนการ
ลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม
ในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เม่ือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ แตก่ารเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
นัน้เพิ่มเติม  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1 การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  

4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 

4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : ไมมี่ 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
- Internet 
- บริษัทจดัการ 
- ไปรษณีย์ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
- หกับญัชี 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนและคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และคําขอ
ใช้บริการกองทนุรวม (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุรวม) และสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ในวนั
และเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ซึ่งจะได้ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบท่ีมีไว้ ณ บริษัท
จดัการและท่ีทําการของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ  

5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.2.1 บริษัทจดัการ  
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องสัง่ซือ้เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” และ “คําขอใช้บริการกองทนุรวม” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ กองทนุเปิดท่ีจดัตัง้
และจดัการโดยบริษัทจดัการเป็นครัง้แรก) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต ให้ครบถ้วน
ถกูต้องและชดัเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจดัการ หรือทางโทรสารของบริษัทจดัการ สําหรับผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทนุสามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร พร้อม
สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง หรือเอกสารสําคญัแสดงถงึการทํานิติกรรมของนิติบคุคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสาร
อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจดัการทางโทรสารด้วย  

5.2.2.2 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องสัง่ซือ้เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก
รายละเอียดตา่งๆ ใน “คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” และ “คําขอใช้บริการกองทนุรวม” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดท่ีจดัตัง้และ
จดัการโดยบริษัทจดัการเป็นครัง้แรก) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถกูต้อง
และชดัเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือทางโทรสารของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน สําหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุ  ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุสามารถส่งคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง หรือเอกสารสําคญัแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติ
บคุคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ทางโทรสารด้วย  

5.2.2.3 ATM  

ไมมี่  

5.2.2.4 Tele-bank  

ไมมี่  

5.2.2.5 ไปรษณีย์  

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยระบเุป็นจํานวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้แต่ละ
ครัง้ไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” หรือ
เอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุทัง้จํานวนให้บริษัทจดัการ  

(2)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (เฉพาะส่วนต้นฉบบัสําหรับการนําส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บสําเนาฉบบัสําหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน) ดราฟต์ หรือหลกัฐานการโอนเงิน พร้อม
แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ 
ท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง และผู้สัง่ซือ้ประเภทนิติบคุคลจะต้องแนบเอกสารสําคญัแสดงถงึการทํานิติกรรมในนามของนิติ
บคุคลนัน้ เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ และหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบคุคลนัน้ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจดัการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  

5.2.2.6 Internet  
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ภายใต้รายละเอียด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอน
วิธีการใช้บริการ วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บนเวบ็ไซต์ http://www.thanachartfund.com 

5.2.2.7 หกับญัชี  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารในการใช้บริการคําสัง่หกับญัชีเงินฝาก สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงิน
ฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการได้แก่ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) และ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยสามารถดรูายละเอียดได้
ทางอินเทอร์เน็ต บนเวบ็ไซต์ http://www.thanachartfund.com 

5.2.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด คําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทําการของบริษัทจดัการ ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลง
วนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” ซึง่เป็นบญัชี
กระแสรายวนั เลขท่ีบญัชี  

1.  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)                สํานกัชิดลม  001-3-00417-4  
2.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)       สาขาเพลนิจิตทาวเวอร์ 285-0-01087-9 
3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)          สํานกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
4.  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)               สาขาถนนหลงัสวน   082-1-08292-7 
5.  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)               สาขาเพลนิจิต  205-3-03201-3  
6.  ธนาคารออมสนิ   สาขาราชประสงค์  000000043935 

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และระบุ ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เพ่ือความสะดวกในการติดตอ่ไว้ด้านหลงัเช็คหรือดราฟต์นัน้ด้วย  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบับญัชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบติั
ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันในหนังสือชีช้วนส่วนสรุป
สาระสําคญั  

ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการ
ไม่ได้ และผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพเิศษ  

ยกเว้นในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร หลงัจากท่ีบริษัทจดัการได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการจะส่งมอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่
ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว  
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ในกรณีท่ีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัท จดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ และจะดําเนินการสง่เช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กบั ผู้สัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

5.2.3.2 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด คําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทําการของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้
เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซือ้หน่วยลงทุน โดย           
บลจ.ธนชาต” ซึง่เป็นบญัชีกระแสรายวนั เลขท่ีบญัชี  

1.  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)                สํานกัชิดลม  001-3-00417-4  
2.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)       สาขาเพลนิจิตทาวเวอร์ 285-0-01087-9 
3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)          สํานกัรัชโยธิน  111-3-03734-0 
4.  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)               สาขาถนนหลงัสวน  082-1-08292-7 
5.  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)               สาขาเพลนิจิต  205-3-03201-3 
6.  ธนาคารออมสนิ   สาขาราชประสงค์  000000043935  

หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และระบุ ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เพ่ือความสะดวกในการติดตอ่ไว้ด้านหลงัเช็คหรือดราฟต์นัน้ด้วย  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบับญัชีท่ีรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วโดยไม่ถือว่าปฏิบติัผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันในหนังสือชีช้วนส่วนสรุป
สาระสําคญั  

ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการ
ไม่ได้ และผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ยกเว้นในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร หลงัจากท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคําสัง่หกับญัชี
ธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ และจะดําเนินการสง่เช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กบั ผู้สัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

5.2.3.3 ATM  

ไมมี่  

5.2.3.4 Tele-bank  

ไมมี่  
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5.2.3.5 ไปรษณีย์  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น คําสัง่โอนเงิน หรือดราฟต์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี
กรุงเทพมหานคร ภายในวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยสัง่จ่ายเพ่ือ “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.3.6 Internet  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ โดยใช้บริการชําระเงินของ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร ของธนาคารท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ http://www.thanachartfund.com 

5.2.3.7 หกับญัชี  

ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นคําสั่งหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
กรุงเทพมหานคร ภายในวนัท่ีสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยสัง่จ่ายในนาม “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุ โดย บลจ.ธนชาต” หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษัท
จดัการกําหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามท่ีสั่งซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว 
ยกเว้นในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียนไว้ต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ี
ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนท่ีเสนอขายครัง้แรกก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็
ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่วลว่งหน้า  

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก  

5.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมด ในกรณีท่ีปรากฏเหตุกรณีการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุมีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามข้อ 5.2.4  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
สัง่ซือ้ ตามท่ีอยูท่ี่ระบใุนคําขอใช้บริการกองทนุรวม ภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
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5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

(1) เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรกหากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้ให้การอนมุติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1.1) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป มีการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุได้ไมถ่งึ 35 ราย หรือ 

(1.2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะยติุโครงการ เน่ืองจากขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถึง 35 ราย แต่มีมลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดต่ํากวา่ 50,000,000 บาท หรือ 

(1.3) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป มีการจดัสรรหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ อนัเป็นเหตใุห้สํานกังานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ
รวมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน  

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่ง (1.1) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

เม่ือปรากฏกรณีตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการกองทนุรวมคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงิน
ดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตาม
สดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ   

โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนได้
ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบ
กําหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมชําระเงินจํานวนดงักลา่วได้ครบถ้วน 

 )2(  ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการจดัตัง้และจดัการ
กองทนุรวม และยติุการขายหน่วยลงทนุองกองทนุรวมก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบการยติุการขายหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่งภายใน 7  
วนันบัแต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ
รวมสิน้สดุลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจาก
ความผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5   ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถึง
วนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน  

หรือดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือผอ่นผนัให้ดําเนินการได้ 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็วา่คําสัง่ซือ้ใดจะมีผลกระทบตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม หรือทําให้เกิดความ
เส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงต่อช่ือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะไมดํ่าเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ๆ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซือ้ก่อนการดําเนินการ  
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(4) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธไมรั่บ หรือไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปล่ียน ท่ีไม่ได้
มีสญัชาติไทย โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซือ้ก่อนการดําเนินการ  

(5) กรณีท่ีบริษัทจดัการ สามารถขายหน่วยลงทนุได้เตม็ตามจํานวนเงินทนุโครงการของกองทนุแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า  

(6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั   

5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คําขอเปิดบญัชีกองทนุรวม” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุกองทนุรวมท่ีจดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการเป็นครัง้แรก) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมใน
อนาคต ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในคําขอเปิดบญัชีกองทนุรวม หรือเอกสารอ่ืน
ใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพ่ือการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ/หรือ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบลายมือช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทุน ท่ีแสดงมติเม่ือตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทุน 
พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

(ค) สําเนาหนงัสือเดินทาง ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 

(2) กรณีนิติบคุคล  

(ก) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(ข) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(ค) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(ง) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  

(จ) หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทนพร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบัสําเนา จะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจ
ด้วย  

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุสามารถสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนท่ีรับรองสําเนา
ถกูต้อง หรือเอกสารสําคญัแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือ
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทางโทรสารด้วย  
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไมมี่ 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไมมี่ 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : - 

7.3. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 
บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและยินยอมให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สาํหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตริะหว่างอายุกองทุน 
1. ในระหว่างอายกุองทนุบริษัทจดัการอาจรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัไม่เกินปีละ 2 ครัง้ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

โดยจํานวนเงินในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัดงักล่าว เป็นจํานวนเงินท่ีจัดสรรโดยประมาณไม่เกินดอกเบีย้รับ 
และ/หรือกําไรจากเงินลงทุน ของตราสารหนี  ้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ” หลงักนัเงินสํารองสําหรับคา่ใช้จ่ายของกองทนุ (ถ้ามี) 
ทัง้นีค้วามในวรรคหนึง่ จะไมนํ่ามาบงัคบัในกรณีตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาดหรือราคาตลาดของหลกัทรัพย์ลดลงอยา่งรุนแรง 
(2) หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตท่ีุไม่สามารถควบคมุได้หรือเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัภายนอกหรือเหตอ่ืุนใดท่ีได้รับการ

ผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัข้างต้น ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงันี ้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบให้ดําเนินการจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และถือวา่ไมป่ฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอ่ืน รายละเอียดดงันี ้
(ก) บริษัทจัดการจะนําเงินทัง้หมดท่ีได้จากการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนีไ้ป

ลงทนุตอ่ยงักองทนุเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือวา่ได้รับความเหน็ชอบให้ดําเนินการจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้วและถือวา่ไมป่ฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอ่ืน 

(ข) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมัติตามข้อ (ก) ได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์มายงับริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อักษร ตาม
แบบฟอร์มหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วนัทําการ ก่อนวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเว้นแต่บริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตให้
ดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสัง่เปล่ียนแปลง
วิธีการรับเงินจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย   29 
 

สาํหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิม่ือครบกาํหนดอายุกองทุน 

1. ในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเม่ือครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งวนัครบกําหนดอายุ
กองทุน ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เม่ือครบกําหนดอายุ
กองทนุ ในวนัครบกําหนดอายกุองทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ 
เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายและกนัสํารองคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2. เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุกองทุนและดําเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงันี ้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบให้ดําเนินการจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และถือวา่ไมป่ฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตเป็นอยา่งอ่ืน รายละเอียดดงันี ้
(ก) บริษัทจัดการจะนําเงินทัง้หมดท่ีได้จากการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนีไ้ป

ลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาต ตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดําเนินการจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ เว้นแต่บริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตเป็น
อยา่งอ่ืน  

(ข) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมัติตามข้อ (ก) ได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์มายงับริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อักษร ตาม
แบบฟอร์มหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วนัทําการ ก่อนวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเว้นแต่บริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตให้
ดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสัง่เปล่ียนแปลง
วิธีการรับเงินจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

รายละเอียดอ่ืนๆ ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
1. ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั บริษัทจดัการจะใช้รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทํา

การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่วโดยจะปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือพกัการโอนหน่วยลงทนุสําหรับการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่วตัง้แต่วนัทําการท่ี 3 ก่อนวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัจนถึงวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติั  ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงกําหนดการดังกล่าว โดยถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั  

2. เม่ือบริษัทจัดการได้รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุพร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ และบริษัทจดัการจะชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ี
บริษัทจดัการคํานวณมลูคา่และราคาดงักลา่วเว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการขอผอ่นผนัระยะเวลาการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการดงักล่าวข้างต้นให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายในห้าวนัทําการนบัแต่วนัคํานวณมลูค่า
และราคาดงักลา่วตามท่ีได้รับการผอ่นผนั  

(ข)  บริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตามหวัข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย   30 
 

ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติัจะเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายลดลง แต่ไม่ถือว่าเป็นการ
จ่ายเงินปันผล 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด เง่ือนไข วนัและเวลา และวิธีการการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั
รวมถึงวิธีการชําระเงินท่ีได้จากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุข้างต้น โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการ
แล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

เงื่อนไขอ่ืนๆ ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักลา่ว มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนน้อยกว่ามลูค่าหน่วย
ลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา (ถ้ามี) หรือในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีได้รับจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวมีมลูค่าน้อยกว่า 
1,000 บาท หรือน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีกองทุนมีมลูค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของ
หน่วยลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

(2) บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
โดยอัตโนมติั วิธีการชําระเงิน เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงรับทราบและ
ยินยอมให้ดําเนินการแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  อ่ืนๆ 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  - 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : - 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : - 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ สามารถขอรับหนงัสือ
ชีช้วน คู่มือผู้ลงทนุ คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ /หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ได้ท่ี ท่ีทําการทกุแห่งของ
บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในวนัและเวลาทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัท
จดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี บริษัทจดัการกําหนด พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) โดย
นําส่งเอกสารดงักล่าวได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และสามารถ
ดําเนินการได้ตามวิธีการตอ่ไปนี ้ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้โดยนําเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ 
เงินท่ีได้จากการเลิกกองทนุของกองทนุรวมอ่ืน เพ่ือชําระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีด้้วยวิธีหกักลบ สามารถสัง่สบัเปล่ียน
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หน่วยลงทนุเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ด้ในวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ ตามวิธีการในหวัข้อการเสนอขายหน่วย
ลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยบริษัทจดัการยกเว้นข้อกําหนดเร่ืองมลูคา่ขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้ว  จะเพิกถอนการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุหรือเงิน
ท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้มไ่ด้  เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  และ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  ในกรณีท่ีคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และกรณีตามหวัข้อการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุ และ /หรือตามหวัข้อการหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

หากบริษัทจัดการจะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เช่น การ
เปล่ียนแปลง และหรือเพิ่มเติมวนัเวลา วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ หรือลดความเส่ียงแก่กองทนุโดยรวม บริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวล่วงหน้า 15   วนั 
ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. 
ก่อน และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่ว ต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60  วนั  

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

(ข)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
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(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

1. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้คําสัง่ขายคืน 
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)  มีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ 
(ค) จะไมเ่กินหนึง่วนัทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุ
รวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1)  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

3)  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
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(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนแปลงให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุ
รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน 
หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนัด้วย 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม
ข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ

รวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย 
รับซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  

3. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้
หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ทัง้นี ้โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคํา
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สัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้  

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

1. บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลท่ีซือ้หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืน
ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  

3. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทนุดงักล่าว อาจทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง
ด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั   

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : - 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ไมเ่กินร้อยละ 2.675 ของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีสามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน ท่ีระบุไว้ในโครงการและ
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในทกุกรณีจะไมเ่กินร้อยละ 2.675 ตอ่ปี ของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.873 ตอ่ปีของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
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เง่ือนไขเพิ่มเติม : ในกรณีท่ีมลูคา่ของกองทนุในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หรือ
ในกรณีท่ีมลูคา่ของกองทนุในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หากต่อมากองทนุมี
มลูคา่ลดลงน้อยกวา่ห้าสิบล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของ “มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ”
ของกองทุน โดยในกรณีหลัง ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บข้างต้น จะเป็นอัตราร้อยละท่ีไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของ
ค่าธรรมเนียมเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท โดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้
ของหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ“มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ” หมายถึง มลูค่าท่ีเกิดจากมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุ หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดของ
กองทุน ณ วันท่ีคํานวณ ทัง้นีโ้ดยยงัไม่ได้หกัรายการต่อไปนี ้ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ท่ียงัไมไ่ด้มีการคํานวณและ/หรือยงัไมไ่ด้มีการบนัทกึเป็นหนีส้นิจนถงึวนัท่ีคํานวณ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

(1) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.054 ตอ่ปีของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

(บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว) 

(2) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.107 ตอ่ปีของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนของผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ
ในต่างประเทศ ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อรายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายใน
การสง่ไปรษณีย์ การโอนเงิน เป็นต้น 

(บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.107 ตอ่ปีของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

(บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ:  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : - 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย:  



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย   36 
 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : - 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.107 ตอ่ปีของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง มีดงัต่อไปนี ้ 
(บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุดงักลา่ว) 

(1) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์รวมทัง้การจดัทําหนงัสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้  ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพนัธบตัรท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารตา่งๆ  

(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ 
ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ 
คา่ใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีไมใ่ช่ทางไปรษณีย์ 

(3) ค่าธรรมเนียมผู้ ชําระบญัชี ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชีกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี
เม่ือเลิกกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกกองทนุ ค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิก
กองทนุ  

(4) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสิทธิของกองทนุ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับชําระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนี ้และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
ในการประเมินทรัพย์สนิอ่ืน  

(5) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน  

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุนเปิด 
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
(Fund Book) หรือรูปแบบอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยนั/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทนุ และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การแปลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
0.803 ต่อปีของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน ณ วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน โดยกองทนุจะทยอยตดัจ่ายค่าโฆษณาตาม
ระยะเวลาของประโยชน์ท่ีได้รับ หรือบริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดจ่ายท่ีเหมาะสม โดย
ระยะเวลาดงักลา่วจะไมเ่กิน 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเกิดคา่โฆษณานัน้  

(8) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ กองทุนท่ีบริษัทจัดการ
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จัดทําขึน้หรือมีหน้าท่ีจัดทําขึน้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือ
กฎหมายกําหนด  

(9) คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้และเก็บรักษาฐานข้อมลูและสถิติข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(10) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 

(11) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยสว่นรวม หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. (ถ้ามี)  

(12) คา่ใช้จ่ายในการออกเช็คคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าฝากใน
บญัชีเงินฝากของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(13) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการจดัการกองทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้อง
กองทนุ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การประสานงาน เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกนัการเดินทางเป็น
ต้น 

(14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนมุติัจดัตัง้และจดัการกองทนุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม เช่น คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(15) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช็ค ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank charge) และหรือค่าภาษีอากร ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบั
การลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การดําเนินงาน (Arrangement fee) 
การจดัหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ค่าปิดโอนหลกัทรัพย์ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนัผลประโยชน์ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือ
ภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการชําระราคา รับ
ชําระราคา ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพ่ือชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/ 
Contractual Settlement) จากผู้ รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ธรรมเนียมในการทํารายการ คา่บริการพิเศษท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบการลงทนุ ค่าใช้จ่ายของผู้ดแูลผลประโยชน์ใน
การติดตอ่กบับคุคลภายนอก คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเส่ียงใน
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญา 
Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคารอ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้
กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บจากกองทนุตามท่ีจ่ายจริง 

(16) ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยลงทุน 
คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ฯลฯ  

(17) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ 
กบัจํานวนเงินท่ีจ่ายชําระจริง 
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ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บจากกองทนุ ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุ หมายความรวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหวัข้อ 15 รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลาย
รายการ 

หมายเหต ุ:  

การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน     
(ถ้ามี)  

การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1.  ข้อ 15.2.2. (1) และข้อ 15.2.3. จะคํานวณเป็นรายวนั และเรียกเก็บจาก
กองทนุเป็นรายเดือน ภายใน 5 วนัทําการถดัไปจากวนัสิน้เดือน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีเรียกเก็บตามข้อ 15.2.6. จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบญัชีบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้
จํานวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี ้การ
ตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคม นกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมท่ีใช้ในการคํานวณคา่ใช้จ่าย เป็นมลูคา่ทรัพย์สนิในสกลุเงินบาท 

15.3. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : - 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมมี่ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : - 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : - 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ: มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กิน 53.50 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอตัราท่ีนายทะเบียนกําหนด โดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ โอนหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ: มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ในอตัรา 53.50 บาทตอ่รายการ หรือน้อยกวา่ตามท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็สมควร  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 
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15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : - 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด

เป็นการทัว่ไปในการให้บริการโอนเงิน  
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปล่ียนช่ือ-สกลุ ท่ีอยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหม่ในกรณีสญูหายหรือในกรณีท่ี ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุแจ้งข้อมลูบญัชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถกูต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ การออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือรายงานการถือหน่วยลงทนุใหม่แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ 
โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนดเป็นการ
ทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  

หมายเหต ุ 

การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
และค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) 

15.4. วิธีการคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

รายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดโครงการ 

15.5. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการกองทนุ
รวมจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบอย่างทัว่ถึงด้วยวิธีการท่ีเหมะสม ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม หรือทางหนงัสือพิมพ์ หรือ
จดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานกังานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในเร่ืองดงักลา่วเม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบอย่างทัว่ถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเพิ่มขึน้ เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการหรือทางหนงัสือพิมพ์ หรือจดัให้
มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 
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ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิดซึ่งโครงการได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากมลูค่าขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบลุ่าสดุในโครงการ และต่อมาบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ตามท่ีระบุไว้นัน้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ตามวิธีการตอ่ไปนี ้

(2.1) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

(2.2) จดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามท่ีระบไุว้ล่าสดุในโครงการ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวได้ต่อเม่ือได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด 

(3) การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) และ (2) บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

15.6. หมายเหต ุ: - 

16. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ: 
ในประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพเิศษ:  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

ทัง้นี ้ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลกัการ โดย
เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุท่ีเก่ียวข้อง หรือโดยหารือร่วมกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

และในกรณีท่ีต้องใช้อตัราแลกเปล่ียนในการคํานวณ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยถ่วง
นํา้หนกัระหว่างธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัทําการท่ีคํานวณ และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไม่ได้ประกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราอ่ืนใดแทนได้ โดยความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยถือวา่ได้รับมติเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุแล้ว 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ  
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(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป  

(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป ทัง้นี  ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม
กําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป (ถ้ามี)  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศ
ภายในวนัทําการถดัไป 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วันทําการท่ี
คํานวณนัน้ 

การประกาศมลูคา่และราคาตามข้อ (2.3) และข้อ (2.4) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ 
หรือการประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

(3)  จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
กองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(2)  คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ีส่ีขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
การคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

(3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ให้ใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียงส่ีตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตามข้อ (1) ถึง (4) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

4. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 16.2.2 เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้
ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ:  
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บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ 
เวบ็ไซต์ www.thanachartfund.com ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

ในกรณีมีเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาประกาศข้อมลูดงักลา่ว
ด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและส่งรายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มีสําเนา
รายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่วนัท่ี
บริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคา
หน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วย
ลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่ง
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  



 

กองทนุเปิดธนชาตตราสารหนี ้2Y3 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย   43 
 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกต้องภายในวันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการ
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการ
นบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ใน
กรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุ
เปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  
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(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือ
ลดจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไม่
มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุ
เปิดก็ได้  

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จํากดั  

17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไมมี่ 

17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ : - 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ีระบใุนรายละเอียดโครงการหวัข้อ “ข้อกําหนดอ่ืนๆ” 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ : - 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ : - 
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17.6 ช่ือผู้สอบบญัชี  

ช่ือ : นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  

ช่ือ : นายสชุาติ พานิชย์เจริญ  

ช่ือ : นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  

ช่ือ : นางสาววนัดี เอ่ียมวณิชชา  

ช่ือ : นายเกียรติศกัด์ิ วานิชย์หานนท์  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขท่ี 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : - 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี - เดือน -   

18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี - 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี และ
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต และผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัสิน้สดุการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ 

19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  

19.1 การเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุและเงินทนุโครงการของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะเพิ่มเงินทนุโครงการได้ต่อเม่ือมีการระบุกรณีดงักล่าวและขัน้ตอนการดําเนินการไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะเสนอขายหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทนุโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว 

19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1) บริษัทจดัการอาจทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการได้ เม่ือได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ หรือโดย
ความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ ได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข  

(2) บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 
ฉบบัภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบั
มติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้  

(4)  ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผกูพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 
129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ :  

20.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได้ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นีก้ารกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะทําเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม โดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

20.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือ 
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึง การไม่สามารถดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และใน
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัท
จดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

20.3 การถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสาม:ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ใน
สว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และจะดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ให้มีจํานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุ ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัท่ีปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือจะดําเนินการเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัที เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
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รวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการเว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเป็น
อยา่งอ่ืน หรืออนมุติัเหน็ชอบยกเว้นหรือผอ่นผนั ให้ดําเนินการเป็นอยา่งอ่ืนได้ 

20.4 การควบรวมกองทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทนุกบักองทนุรวมอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอ่ืนได้ เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ 
ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขหรือเพิ่มเติมดงักลา่ว 

(1) ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแต่ละกองทนุ
รวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2) ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมออกเสียงน้อยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และบริษัทจัดการประสงค์จะควบรวมกองทุนรวมต่อไป บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายใน14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรือวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับ
หนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก  และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ออกเสียงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวม 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องดําเนินการตาม (2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบด้วย 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม ่
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือเลิกกองทนุรวมเดิมหรือ
กองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนั 

ในการรวมกองทนุรวมปิดกบักองทนุรวมปิด หรือกองทนุรวมปิดกบักองทนุรวมเปิด  หากมีผลให้กองทนุรวมท่ีรับโอนเป็น
กองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมท่ีรับโอนดงักล่าวเพ่ือเปล่ียนสภาพกองทนุรวม
จากกองทนุรวมปิดเป็นกองทนุรวมเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน 
(1)  ให้ถือวา่ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเปล่ียนสภาพกองทนุรวมตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้นบริษัทจดัการจะส่งหนงัสือนดัประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวนัประชุม 
หรือสง่หนงัสือขอมติลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  โดยเปิดเผยข้อมลูท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบเก่ียวกบัการควบรวมกองทนุรวมอย่างน้อยดงัต่อไปนีใ้ห้
ชดัเจนไว้ในหนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติดงักลา่ว 

(1) สถานะการลงทนุของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุท่ีเป็นปัจจบุนัก่อนการขอมติควบรวมกองทนุรวม ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน โดยระบปุระเภท ช่ือ จํานวน อตัราผลตอบแทน (ถ้ามี) มลูค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพย์ตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ มลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของสปัดาห์ลา่สดุ และผลการดําเนินงานลา่สดุของกองทนุรวม 

(2) สรุปประเดน็เปรียบเทียบสาระสําคญัและความแตกต่างของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวม และลกัษณะท่ีจะ
เปล่ียนแปลงเม่ือมีการควบรวมกองทุนรวมแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของ
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โครงการ นโยบายการลงทนุ และค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและจากกองทนุรวมเป็นอย่าง
น้อย 

(3) ขัน้ตอน สาระสําคญัของการดําเนินการในแตล่ะขัน้ตอน และกําหนดเวลาในการควบรวมกองทนุรวม 

(4) สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวม 

(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการฐานะการเงินของกองทนุรวม
ใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน 

(6) การดําเนินการเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทนุ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลงั
การควบรวมกองทนุรวม (ถ้ามี) 

(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ชําระบญัชี เป็นต้น 

(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเส่ียง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไมมี่ลกัษณะท่ีเกินความจริง 

เม่ือบริษัทจดัการได้สง่หนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะ
สง่สําเนาหนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดงักลา่วไปยงัสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในสามวนัทําการนบั
แตว่นัสง่หนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติ 

ในช่วงระยะเวลานบัแตว่นัสง่หนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทนุถงึวนัท่ีมีการควบรวม
กองทนุ  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจไมข่ายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัท่ีการควบรวม
กองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอนได้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวมท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับ 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ 
และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละ
สปัดาห์ของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทนุรวม และจัดให้มีรายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ         

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัท่ีการควบรวม
กองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนได้ 

20.5 บริษัทจัดการและ/หรือผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้
ลงทนุตามคําจํากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกําหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทนุใน
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กองทนุไปแล้ว ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้ มีอํานาจ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการทําความรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสจูน์ทราบลกูค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลกูค้า (KYC) และการพิสจูน์ทราบลกูค้า (CDD) ให้
บริษัทจัดการและหรือผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักลา่ว บริษัทจดัการและหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการตาม
กฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลกูค้าเดิม และการทบทวนข้อมลูลกูค้าให้เป็น
ปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้ มีอํานาจกําหนดแนวทาง 

20.6    การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)  

20.7   บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ ลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทนุเพ่ือบริษัทจดัการ ได้ท่ีบริษัท
จัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมลูดงักลา่วได้ท่ีบริษัทจดัการ 

20.8    การมอบหมายงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ 

20.8.1 บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบหมายการจัดการในส่วนท่ีเก่ียวกับการลงทุนให้บุคคลอ่ืนกระทําแทน การ
มอบหมายต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้หรือเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนดหรือท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงในอนาคต 

บุคคลท่ีได้รับมอบหมายการจัดการดังกล่าวต้องเป็นบุคคลท่ีสามารถประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทัง้นี ้หากเป็นการจดัการลงทนุในต่างประเทศ  บคุคลท่ี
ได้รับมอบหมายต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประเภทดงักลา่วจากจากหน่วยงานกํากบัดแูล
ด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities 
Commission (IOSCO) และบคุคลดงักลา่วต้องได้รับการยอมรับจากสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  

ในการมอบหมายการจดัการลงทนุตามวรรคหนึ่ง หรือการปฏิบติัการด้านงานสนบัสนนุ (back office)  บริษัท
จดัการจะพิจารณาด้วยความระมดัระวงัในการคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และต้องดแูลให้บคุคลดงักลา่วดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบุคคลท่ีได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัตามท่ีได้รับมอบหมายอีก
ตอ่ไป บริษัทจดัการจะดําเนินการยกเลกิการมอบหมายหรือเปล่ียนแปลงผู้ได้รับมอบหมายโดยไมช่กัช้า 
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20.8.2 บริษัทจดัการอาจพิจารณาการมอบหมายงานท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ โดยในการมอบหมาย
งานท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนให้ผู้ อ่ืน บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยขอบเขตงานต้องอยู่ในสถานะท่ีบริษัทจัดการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

20.9      บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทนุ โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการดงักล่าวจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้การ
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือตีความ หรือเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่หรือการ
ตีความหรือการให้ความเหน็ของหน่วยงานผู้ มีอํานาจ 

20.10   ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัทําขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

20.11 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้บคุคลในการปฏิบติัการกองทนุรวมตามรายช่ือบคุคลท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นผู้
มีคณุสมบติัในการปฏิบติัการกองทนุรวมดงักล่าว หรือกรณีท่ีเป็นผู้ มีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด หรือกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีดงักล่าว เช่น ท่ีปรึกษา 
ผู้สอบบญัชี ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นต้น เพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการแต่งตัง้ รวมถึงแก้ไขช่ือ
และรายละเอียดอ่ืนของบคุคลให้ถกูต้อง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  

 อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีการแต่งตัง้ดังกล่าวทําให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าท่ีกําหนดไว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะขอแก้ไขโครงการในสว่นของคา่ใช้จ่ายโดยวิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ข้อกาํหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสีย
ภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ        
ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 
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(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ี
จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของกองทนุ เช่น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็น
ต้น)ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ใน
กรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ

โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย

ลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ

ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว

รับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
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(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์

เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
อนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือก
ดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ(รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

21. การดาํเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด : 

กรณีบริษัทจดัการเป็น บลจ. ท่ีไมมี่การจดัการกองอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงเงินกองทนุได้ตามท่ีประกาศกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการตามกรณีตา่งๆ ดงันี ้

(1) กรณีไมส่ามารถดํารงเงินกองทนุเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังานได้ 

    1. ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม ่

    2. ไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ียงัมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ต้น หรือไม่สามารถกลับมาดํารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาท่ีได้รับการผอ่นผนั 

    1. ระงบัการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลบัมาดํารงเงินกองทนุได้และได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต.ให้สามารถกลบัมา
ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ 

    2. ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม ่รวมทัง้ไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมผา่นทกุช่องทางการซือ้ขาย 

    3. เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทนุ
ได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือก
บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญัและต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมก่อน และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทําหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพ่ือรักษาสิทธิและ
ประโยชน์เพ่ือไม่ให้กองทนุเสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงท่ีมีการดําเนนการเพ่ือเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัท
จดัการรายเดิมอาจจะไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้สงูสดุไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวม
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ
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กองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกองทนุรวมท่ีมีกําหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (interval 
fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนนัน้รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงท่ีจะมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในครัง้ถัดไป ทัง้นี ้
เฉพาะการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกเทา่นัน้ 

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏบัิตไิม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัตใิห้จัดตัง้กองทุนรวมเป็น
การทั่วไป :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป 
และการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบติันัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายโดยไมช่กัช้า  โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวม
ยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

ทัง้นี ้ กองทนุไม่ได้มีการประกนั คุ้มครองเงินต้นหรือประกนัผลตอบแทน 

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักล่าว หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่น
หนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
1. บริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จํากดั  

ที่อยู่ (ภาษาไทย): ชัน้ 5-7 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ เลขท่ี 231 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

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

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ): 5th-7th Floor, 231 MBK LIFE Building, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel: 0-2126-8399 Fax: 0-2217-5281 Website:http://www.thanachartfund.com 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก และดําเนินการเพิ่ม
จํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) จดัการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการอยา่งเคร่งครัด  

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทัง้จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากการนํา
ทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุ และนําทรัพย์สนิและผลประโยชน์ดงักลา่วของกองทนุฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าท่ีจําเป็น ทัง้นี ้เพ่ือรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอ่ืนใดแทนกองทนุ กบัผู้ออกหลกัทรัพย์ท่ี กองทนุลงทนุหรือมีไว้ 
เพ่ือให้ได้รับการชําระหนีห้รือได้มาซึ่งสิทธิในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุพึงจะได้จากการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว  

(6) รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ การหยดุรับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ "การเสนอขายภายหลงัการเสนอ
ขายครัง้แรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือ
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ”  

(7) ดําเนินการเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  

(9) สัง่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุ”  

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการกองทนุ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุ”  
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(11) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
(12) ชีแ้จงและดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุ

ทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อการ
ตดัสนิใจในการลงทนุหรือตอ่การเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอยา่งมีนยัสําคญั  

(13) ยกเลกิกองทนุตามท่ีกําหนดในข้อ “การเลกิกองทนุรวม”  
(14) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(16) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปี
บญัชีของกองทนุ ตามลําดบั   

การจัดส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง
อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัสง่รายงานดงักลา่วในรูปแบบเอกสารสิง่พิมพ์หรือส่ือบนัทกึข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

(2)  เผยแพร่รายงานดงักลา่วบนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม โดยต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบด้วย ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ให้จดัสง่รายงานดงักลา่วโดยวิธีการตาม (1) ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการตามวิธีการดงักลา่วด้วย  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเลือกจดัทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปีบญัชีของกองทนุ  โดยไม่จดัทํารายงาน
รอบระยะเวลา 6 เดือนหลงั บริษัทจะนําสง่รายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   
เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็นอย่าง
อ่ืน  

(17) จดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนัน้  
(18) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัทําการนัน้  
(19) จัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์มีมลูค่าเกิน
อตัราท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์และ/
หรือทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราท่ีกําหนด  

(20)   แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอ่ืนนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุ และการแก้ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(21) จัดทําหนังสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิน้ปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทัง้จดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้สนใจลงทนุ และจดั
ให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
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หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขเป็นอยา่งอ่ืน 

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบติัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืน
แทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดในข้อ “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นีโ้ดยได้รับ
อนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน  

(23) แตง่ตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุและจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(24) จดัให้มีผู้สอบบญัชีซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วย การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  

(25) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีของกองทนุเม่ือยติุหรือเลกิกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(26) แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด  
(27) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถงึซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(28) ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการ
จดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการ
จดัการกองทนุรวมแล้ว  

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าโดยคําสัง่ของสํานกังาน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่เข้า
ทําหน้าท่ีตอ่ไปได้ ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม ่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์:  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท์ : 0-2470-3200   โทรสาร : 0-2470-1996 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกําหนดในโครงการ  
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(2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ รับเงินต่างๆ ท่ีกองทนุจะพึงได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงานของกองทนุ 
เช่น เงินซือ้หน่วยลงทนุ และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุ
และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทนุและหรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(3) จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับชําระหรือ
ชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ เม่ือตรวจสอบหลกัฐานถกูต้องและครบถ้วนแล้ว  

(4) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ีวิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีท่ีเป็น
ทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6) จ่ายเงินเฉล่ียคืนค่าหน่วยลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนเท่าท่ีคงเหลืออยู่เม่ือเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร  

(7) ทําหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชําระบญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ดแูล รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิน้  

(ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชี ปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ในกรณีท่ีผู้ ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  

(ค) จ่ายเงินสว่นท่ีเหลือจากการกนัเงินเพ่ือชําระหนีท้ัง้หมดของกองทนุแล้วคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสว่นของหน่วยลงทนุ
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายถืออยู ่ 

ทัง้นี  ้หน้าท่ีของผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ เม่ือเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากความผิดพลาดในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้และผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับรองความถกูต้องแล้ว  

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบีย้ การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(10) จดัทํารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่แก่บริษัทจดัการ  

(ก) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจําหน่าย หลกัทรัพย์ 
ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  

(ข) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

(ค) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  
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(ง) จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคา
ขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนั
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(12) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบติัตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญัติ ดงักล่าวโดยเคร่งครัด หาก
บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ 
ดงักลา่ว 

(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

(14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถงึสถานะของหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทําการปิด
โอนในช่ือของกองทนุ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้และอ่ืนๆ  

(15) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(16) ให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ กรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(17) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐาน
การให้ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์สง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจดัการ  

(18) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(19) แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการกองทนุในรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือ
รอบปีปฏิทินและรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ เพ่ือแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 60 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้ปีบญัชีของ
กองทนุ (ถ้ามี) 

(20) รับรองความถกูต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวน
เงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ียกเลิกจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
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(21) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

(22) รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษัทจดัการเพ่ือเข้าบญัชีของกองทนุ  

(23) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

(24) ดําเนินการซือ้ขายแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(25) ดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการขออนญุาตนําเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะต้องปฏิบติั
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัวา่ด้วยการปริวรรตเงินตรา  

(26) นําสง่ภาษีท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจากการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(27) จัดให้มีผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สําหรับประเทศท่ีกองทุนนํา
ทรัพย์สินไปลงทุน เพ่ือทําหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีคดัเลือกและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการ
ดําเนินการเป็นผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทนุ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ผู้ รับฝากทรัพย์สนินัน้ 

(28) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหน้าท่ีส่งเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและ
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าท่ีดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ท่ีสง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าท่ี ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระทํานัน้จะ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูล
ผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
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การเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทน จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุมีเง่ือนไขดงันี ้ 
(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดย

บอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมป่ฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัท

จดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัท
จดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสัง่ระเบียบและข้อบงัคบั
ดังกล่าว ทัง้นี  ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคณุสมบติัให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตดุงักล่าว และแจ้งการแก้ไขดงักล่าว
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้ 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบติัให้ถกูต้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะขออนญุาต
เปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบกําหนดเวลาดงักล่าว และ
เม่ือได้รับอนญุาตแล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั    

(6) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ี
ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอก
เลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 
15 วนั  

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมด
ของกองทนุให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสัง่ของบริษัทจดัการหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึง
การดําเนินงานอ่ืนใดท่ีจําเป็น เพ่ือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลนั 
เพ่ือสามารถทํางานได้อยา่งตอ่เน่ือง 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทําได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนยัสําคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ทรัพย์สนิของกองทนุจะเก็บแยกจากทรัพย์สนิอ่ืน ณ สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ คือ  
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ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท์ : 0-2470-3200  โทรสาร : 0-2470-1996 
และ/หรือท่ีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด 

3. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา 
ท่ีอยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขท่ี 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศพัท์ 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253 

ช่ือ : นายสชุาติ พานิชย์เจริญ 
ท่ีอยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขท่ี 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศพัท์ 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253 

ช่ือ : นางสาวช่ืนตา ชมเมิน 
ท่ีอยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขท่ี 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศพัท์ 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253 

ช่ือ : นางสาววนัดี เอ่ียมวณิชชา 
ท่ีอยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขท่ี 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศพัท์ 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253 

ช่ือ : นายเกียรติศกัด์ิ วานิชย์หานนท์ 
ท่ีอยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขท่ี 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
โทรศพัท์ 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จํากดั  
ท่ีอยู ่: ชัน้ 5-7 อาคารเอม็ บี เค ไลฟ์ เลขท่ี 231 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5282  
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5. ผู้จัดจาํหน่าย :  

ช่ือ : - 
ท่ีอยู ่: - 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ช่ือ : ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ 0-2217-8000  

บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จากบริษัทจดัการหรือกองทนุ 

(ถ้ามี) ตามท่ีระบใุนสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(2)  บอกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาแต่งตัง้

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(3) จดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายตามท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเก่ียวกบัการขอใช้บริการกองทนุเปิดและการสัง่ซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทนุ  
(5) รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุ  
(6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
(7) สง่มอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
(8) ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบ

ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อการตดัสินใจในการลงทนุหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของ
กองทนุอยา่งมีนยัสําคญั  

(9) ปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัวิธีการโฆษณาเพ่ือจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

(10) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น  

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

ช่ือ : - 
ท่ีอยู ่: - 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคล่อง) :  

ช่ือ : - 
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ท่ีอยู ่: - 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 
 

9. ที่ปรึกษา :  

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ : - 

ท่ีอยู ่: - 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหต ุ(ท่ีปรึกษาการลงทนุ) : - 

9.2.ท่ีปรึกษากองทนุ:  

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหต ุ(ท่ีปรึกษากองทนุ) : - 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี่ 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ : - 

ท่ีอยู ่: - 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 

หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) :  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ีระบใุนรายละเอียดโครงการหวัข้อ “ข้อกําหนดอ่ืนๆ”  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

13. สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ:  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุแก่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อ "วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" 

13.2. สทิธิในการรับเงินปันผล : - 

13.3. สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมี
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
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(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอน จะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ รับโอน
ไมไ่ด้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุเปิดกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคําขอ ใช้บริการกองทนุเปิด และย่ืนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้ โอนซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผู้ ถือหน่วย ลงทนุประเภทนิติบคุคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคญัท่ีแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน้ เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ 
และหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบคุคลนัน้ ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ    

(ค) ผู้ โอนหน่วยลงทนุจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด และหลงัจากท่ี
นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบ ใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากบัภาษี พร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทนุแก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนไว้เป็นหลกัฐาน  

(ง) ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุของผู้ โอน
และผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ แก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทนุพร้อมเอกสารครบถ้วนตามท่ีกําหนด  

13.4. ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

1. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืน
ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  

3. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทนุดงักล่าว อาจทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทนุภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง
ด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั   

13.5. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการ แก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนน
เสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้เว้น
แต่คณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน หรืออนมุติัเห็นชอบ ยกเว้นหรือ
ผอ่นผนัให้ดําเนินการเป็นอยา่งอ่ืนได้  

13.6. สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนหากกองทนุต้องเลิกไป โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.เหน็ชอบเป็นผู้ ชําระบญัชีโดยจะได้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบใุนข้อ “การชําระบญัชีกองทนุบริษัทจดัการ 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ” 

13.7. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ :  

สทิธิในการเปล่ียนประเภทของหน่วยลงทนุ เน่ืองจากหน่วยลงทนุของกองทนุเป็นประเภทระบช่ืุอผู้ ถือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงไม่มีสิทธิ
ในการขอเปล่ียนประเภทของหน่วยลงทนุ  

13.8. อ่ืนๆ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไมเ่กินคา่หน่วยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท
จดัการกองทนุรวมโดยชอบ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่
เกินไปกว่าสว่นของทนุของกองทนุรวมท่ีตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือการคืนเงินทนุของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะดําเนินการบนัทกึช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกนั นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็น       
ผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในใบ “คําขอใช้บริการกองทนุรวม” เป็น
ผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ ได้รับคําสัง่ซือ้พร้อมเอกสารประกอบ ท่ีสมบรูณ์
ครบถ้วน และได้รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้เรียบร้อย นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก “สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ” ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ี
บริษัทจัดการแต่งตัง้ ได้ทํารายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีมารับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุด้วยตนเอง เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนให้ดําเนินการเป็นอยา่งอ่ืนได้   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้เป็น
ผู้ ดําเนินการดงักล่าวตามวรรคหนึ่ง หรือให้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้ ดําเนินการดงักล่าวในนามบริษัทจดัการ
หรือนายทะเบียน   

(3) การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเม่ือคําสัง่ซือ้ถกูต้องครบถ้วน และบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทํารายการเพ่ือจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้แล้ว โดยสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะ
เกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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(4) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุซือ้และหรือขายคืน และหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแต่ละครัง้ และบริษัทจดัการได้ทํารายการดงักล่าว
สมบรูณ์แล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุไปบนัทกึรายการให้ข้อมลูเป็นปัจจบุนั
อยู่เสมอ โดยสามารถทําได้ตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัท
จดัการแต่งตัง้ ทํารายการนัน้ๆ สมบรูณ์แล้ว (ในเวลาทําการ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนให้
ดําเนินการเป็นอยา่งอ่ืนได้   

(5) หากเกิดกรณีท่ีข้อมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและข้อมูลในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุไม่ตรงกนั บริษัทจดัการและนายทะเบียนจะถือว่าข้อมลูและยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุของกองทนุท่ี
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อมลูของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เป็นข้อมลูทางทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั  

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เฉพาะในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรหรือ
อนญุาตให้ดําเนินการได้เทา่นัน้  

(7) หากปรากฏข้อผิดพลาดในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ทําการทกัท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและ/หรือรายงาน
การถือหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

หลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะดําเนินการบนัทกึช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกนั นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้
ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในใบ“คําขอใช้บริการกองทนุเปิด” เป็นผู้ ใช้
สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีท่ีหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็น “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก 
“หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ” ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และจะจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) แก่ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัจด
ทะเบียนกองทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุ ท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและในหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้สง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย ลงทนุร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนั การเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้
ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควร เทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
(ข) ผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วย

ลงทนุ  
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(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกรอกในคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวนหน่วยลงทนุในคําขอให้ออกใบ
หน่วยลงทนุ มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือ
ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าท่ีปรากฏในรายการท่ีบนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(ง) ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึง่จะ
ระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและ
ประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย  

(จ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืน
แก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วได้  

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการให้มีการออกและจดัสง่ “รายงานการถือหน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับการปรับปรุงรายการให้
เป็นปัจจุบนัอย่างน้อยเป็นรายหกเดือน โดยทางไปรษณีย์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี
ออกรายงานดงักลา่ว  

(5) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทํา
การทกัท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและ/หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทนุ  

(6)  บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุจากสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุ (Fund Book) เป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรูปแบบอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนญุาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลงท่ี ท่ีทําการทกุแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้  

และในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน หรือเกิดเหตอุนัจําเป็นและสมควร บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้
รูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ โดยจะเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะปิดประกาศท่ีท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ โดยไมช่กัช้า  

และเม่ือบริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนเปล่ียนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ให้ถือว่าหลกัฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนรูปแบบท่ีใช้ในขณะนัน้ เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูป
แบบเดิม 

(7) บริษัทจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงเง่ือนไขในการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
และระยะเวลาการสง่มอบ เพ่ือประโยชน์แก่กองทนุโดยรวม หรือเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขโครงการ  
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

15. กาํหนดเวลา วธีิการ และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

16. วธีิการชาํระเงนิหรือทรัพย์สนิอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถชําระ
หนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิ
เรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 

16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 

16.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักล่าวและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้น
โอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

16.1.3  เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา
การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนีไ้ม่คุ้ มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิ
ดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการ
จําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

16.1.4  เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนีต้ามตรา
สารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม  
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16.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
พร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่าการถือหรือมี
ไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 

16.2.2   เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักล่าวมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว

ตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว

ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัท
จดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

16.3 กรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีก็้ได้ ในการดําเนินงาน
ดงักลา่วบริษัทจดัการไมต้่องนําตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาท่ีกําหนดเทา่นัน้  

17. การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิใดๆ 
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีของบริษัทจดัการ 
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(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะทําให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตามท่ีกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

18. ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1 บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม 

18.2 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 18.1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้   

(ก)  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 
(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง)  กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 
(จ)  กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช)  กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ซ)  กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 

ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2)  กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคล่องท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก

บริษัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่น ทัง้นี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทนุรวมจนถึงวนัท่ีครบกําหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟดงักลา่วในตลาด
รอง 

(ข)  กรณีของกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับจากการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 18.1 ได้ไม่เกินสดัสว่น
ท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้เม่ือได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานตามเหตจํุาเป็นและสมควร 

(ค)  กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 18.1  
ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน  ทัง้นี ้ใน
การผอ่นผนัดงักลา่ว ให้สํานกังานพิจารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

18.3 เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ  
เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีท่ีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2)  การจํากดัสทิธิรับเงินปันผล (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
ส่วนท่ีถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลส่วนท่ีถกูจํากดัสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
ส่วนดงักล่าวออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)  ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

19. หลักเกณฑ์และวธีิการในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผลบงัคบัของมติ ต้องมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ข้อกําหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการขอมติ 

(ก)  วิธีการขอมติ โดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุน  หรือวิธีการอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนดโดยจะติดประกาศท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการและหรือเวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

(ข)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการขอมติ 

(ค)  การไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการ
ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(ง)  การไม่นับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(จ)  จํานวนเสียงท่ีใช้เป็นมติ และวิธีการนบัมติ โดยอยา่งน้อยต้องมีข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
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1.  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทนุรวมนัน้ 

2.  ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนิด ต้องมีข้อกําหนดเก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 (2)  การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ดําเนินการเป็นไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

(3)  มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบั
มติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

(5)  ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ดําเนินการ
ดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

ในกรณี  ท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนีด้้วย  

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ากนั 
ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด  

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด  ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีถือ
หน่วยลงทนุท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบ
เกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
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20. วธีิการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัท่ีเป็นไปตามและไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ให้รวมถึง ข้อกําหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทน
และการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเร่ืองท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสาระสําคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัให้มีข้อผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบั
การสง่รายงานประจําปีของกองทนุรวม (เฉพาะกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป)  

21. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป 
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติันัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายโดยไม่ชักช้า  โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

ทัง้นี ้ กองทนุไมไ่ด้มีการประกนั คุ้มครองเงินต้นหรือประกนัผลตอบแทน 

22. การเลกิกองทุนรวม :  
22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  

บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุ เม่ือปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้

22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวน ดงันี ้ 

(1) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ โดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือ
น้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุ  
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(2) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด  

(3)   เม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด แตไ่มร่วมถงึกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมหน่วยลงทนุ   

(4)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกิน
กว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

22.1.2. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เน่ืองจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น 
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ  

22.1.3. เม่ือได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ  

22.1.4. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถจดัการกองทนุให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ
รวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีภาวะ
ตลาดการลงทนุมีการเปล่ียนแปลงสงูจนมีผลให้อตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทนุจะลงทนุมีความผนัผวนจนอาจ
ทําให้การลงทนุในตา่งประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบติั 

22.1.5.  เม่ือกองทนุครบกําหนดอายโุครงการ 

22.1.6. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏ
กรณีดงัต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน หรือ
อนมุติัเหน็ชอบ ยกเว้นหรือผอ่นผนัให้ดําเนินการเป็นอยา่งอ่ืนได้ 
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือ
ตกลงกบับุคคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะท่ีแท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

22.1.7. บริษัทหลกัทรัพย์จะเลิกกองทนุรวม เม่ือสํานกังานมีคําสัง่เลิกกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานกังานมีคําสัง่
เพิกถอนการอนุมติัให้จัดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ 

 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่า
อาจมีการจดัตัง้ จัดการ หรือใช้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบุคคลหรือ
กลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล
ใด และสํานักงานได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทําการชีแ้จง แสดงเหตุผล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ภายในระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้จง หรือ
ชีแ้จงแล้วแต่ไม่อาจพิสจูน์หรือทําให้เช่ือได้ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่าง
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แท้จริง และสํานักงานสัง่ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือให้กองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้นัน้เป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริงและบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการตามท่ีสํานกังานสัง่ได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป
อยา่งแท้จริง 

22.1.8.    ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมได้ 
(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทุน

รวมท่ีขดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดย
อาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(2)  มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

(3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เป็นบคุคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(4)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไมป่ฏิบติัหรือไมส่ามารถดําเนินการตามคําสัง่ของสํานกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมถกูสํานกังานสัง่เพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง หากได้มีการ
เสนอขายหน่วยลงทนุแล้วแต่ยงัมิได้มีการจดทะเบียนกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักลา่ว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุนัน้ ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ โดยในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซือ้และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุได้ภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมชําระดอกเบีย้
ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมชําระเงินจํานวนดงักลา่ว
ได้ครบถ้วน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจด
ทะเบียนกองทนุรวมแล้ว ให้ดําเนินการให้มีการเลกิกองทนุรวมทนัที 

22.1.9.  กรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการเลกิโครงการกองทนุไว้ในรายละเอียดโครงการ 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุ เม่ือปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1.1.  

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1.1.  

(3) จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 
22.1.1.  เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  
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(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนั
ทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1.1. และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  

เม่ือได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของ
กองทนุรวม  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ 

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น และ 

(3) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋
สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่กองทนุเปิดจะต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามข้อ “การเลิกกองทนุรวม” ให้บริษัทจดัการได้รับการยกเว้นไม่
ต้องปฏิบติัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม บริษัท
จดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 

(1) การจดัทําและจดัสง่หนงัสือชีช้วนใหมใ่ห้เป็นปัจจบุนัตามข้อ “สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” หากวนัท่ี
ปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบกําหนดจดัทําหรือจดัสง่หนงัสือชีช้วน หรือบริษัทจดัการได้รับ
ผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) การจดัทําและจดัสง่รายงานการลงทนุตามข้อ “สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” หากวนัท่ีปรากฏเหตตุาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบกําหนดจดัทําหรือจดัสง่รายงาน 

(3) การจดัทํารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” 
นับตัง้แต่วันท่ีปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบกําหนดจดัสง่รายงาน 

(4) การจดัทํารายงานการลงทนุตามข้อ “สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” นบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฏเหตตุาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และการจดัสง่รายงานดงักลา่ว หากวนัท่ีปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบ
กําหนดจดัสง่รายงาน 

(5) การจดัทําและจดัส่งรายงานเพ่ือแสดงข้อมลูตามข้อ “สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” หากวนัท่ีปรากฏ
เหตกุารณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัท่ีครบกําหนดจดัทําหรือจดัสง่รายงาน 

(6) การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามข้อ “วิธีการ
คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วันท่ีปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” นบัตัง้แต่วนัท่ี
ปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
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23. การชาํระบัญชีเม่ือเลกิกองทุน :  

เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ “การเลิกกองทนุรวม” แล้วปรากฏว่ายงัมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม และจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินและ ชําระภาระหนีส้ิน
ของกองทนุ และแจกจ่ายเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉล่ียตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิก
กองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด  

ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบญัชีกองทนุบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  บริษัท
จัดการจะหกัจากทรัพย์สินของกองทุน และเม่ือการชําระบัญชีเสร็จสิน้ ผู้ ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทนุแล้ว หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ ชําระบญัชีจะจดัการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่น
หนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  

 
 


